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Wstęp	

Pojęcie pierwiastka ewoluowało w ciągu historii myśl naukowej. Poczynając od 

definicji wywodzącej się od Arystotelesa, zgodnie z którą pojęcie to oznaczało substancję, 

której nie da się rozłożyć na substancje prostsze, aż do współczesnych określeń zgodnie z 

którymi pierwiastkami są zbiory atomów posiadających jednakową liczbę protonów w jądrze. 

Inaczej można te definicję ująć w taki sposób, że pierwiastkiem jest substancja składająca się 

wyłącznie z atomów posiadających jednakową liczbę protonów w jądrze. Proton jest cząstką 

elementarną obdarzoną ładunkiem dodatnim, a ponieważ atomy są elektrycznie obojętne to 

ładunek protonów musi być kompensowany przez taki sam, ale przeciwny co do znaku, 

ładunek elektronów wchodzących w skład atomu. W związku z tym liczba protonów w jądrze 

atomowym określa jednoznacznie liczbę elektronów znajdujących się w atomie danego 

pierwiastka. Ogólnie symbol danego pierwiastka podaje się jako XA
Z , gdzie wartość 

oznaczona literą Z, czyli liczba atomowa, określa liczbę protonów w jądrze i jest równa 

liczbie elektronów w niezjonizowanym atomie. Dodatkowo wartość liczby Z determinuje 

położenie pierwiastka w układzie okresowym.  

Ponieważ jądro atomowe poza protonami zawiera neutrony to atomy danego 

pierwiastka mogą różnić się między sobą wartością masy atomowej – A. Neutrony nie są 

obdarzone ładunkiem, ale posiadają masę, w związku z czym atomy danego pierwiastka, ze 

względu na różną liczbę neutronów w jądrze mogą różnić się masą. Najprostszym przykładem 

takiej sytuacji jest wodór, najlżejszy z pierwiastków, którego jądro atomowe zbudowane jest z 

pojedynczego protonu. Istnieją jeszcze dwie odmiany wodoru zawierające w jądrze jeden lub 

dwa neutrony noszące nazwy odpowiednio deuter i tryt. Różne odmiany atomów danego 

pierwiastka, różniące się między sobą masą atomową, czyli o różnej liczbie neutronów w 

jądrze noszą nazwę izotopów. Słowo izotop wywodzi się z języka greckiego i pochodzi od 

dwóch słów isos oznaczającego „ten sam” i topos czyli „miejsce”. Większość pierwiastków 



chemicznych jest mieszaniną różnych izotopów, a w związku z tym pojęcie „pierwiastka 

chemicznego” pomimo ścisłej definicji, w rzeczywistości, stosowane do określenia 

makroskopowej ilości danego pierwiastka, oznacza zbiór atomów różniących się między sobą 

wartością mas atomowych. 

Historia powstania pojęcia pierwiastka, jak wspomniano powyżej, wywodzi się od 

Arystotelesa, który dowodził w ramach swojego filozoficznego opisu rzeczywistości istnienie 

jednej substancji pierwotnej z czterema fundamentalnymi cechami takimi jak ciepło, zimno, 

suchość i wilgotność. Kombinacje tych cech tworzyły cztery żywioły: ogień, ziemię, 

powietrze i wodę, z których zbudowana jest cała materia. Należy zdawać sobie sprawę z 

faktu, że dla filozofów greckich elementy nie były pojmowane jako podstawowe substancje, 

które można wyizolować i oczyścić. W ówczesnej myśli filozoficznej były one zasadami, 

które zmieszane ze sobą tworzą rzeczy materialne. Wraz z rozwojem alchemii koncepcja 

czterech żywiołów Arystotelesa podlegała modyfikacjom polegającym w głównej mierze na 

wprowadzaniu dodatkowych elementów, których relacje do żywiołów Arystotelesa były 

trudne do określenia. Słynny arabski alchemik Dżabir ibn Hajjan znany w średniowiecznej 

Europie jako Geber za podstawowe elementy materii uznał ziemię, powietrze, ogień i wodę 

ale zasadami tworzącymi metale były według niego siarka i rtęć. W XVI wieku Paracelsus 

dodał do tych zasad sól. Manifestacje tych trzech zasad, czy też żywiołów, przejawiały się 

jako lotność, spoistość i zapalność. W wieku XVII teoria Paracelsusa została zmodyfikowana 

przez niemieckiego alchemika Johanna Joachima Bechera, który twierdził, że wszystkie 

substancje składają się z powietrza, wody i trzech rodzajów ziemi odpowiedzialnych za 

topnienie (terra fluida), twardość (terra lapida) oraz miękkość i jednocześnie zdolność do 

palenia (terra pinguis). Ostatecznie angielski chemik Robert Boyle, skrytykował 

obowiązujące poglądy wprowadzając na miejsce czterech żywiołów i związanych z nimi 

sposobami spekulatywnej filozofii, badanie eksperymentalne materii. Pomimo tego koncepcje 



żywiołów związane z elementami fizyki Arystotelesa jeszcze przez długie lata funkcjonowały 

w środowisku naukowym.  

Ostateczne zerwanie z takim pojmowaniem budowy materii nastąpiło dopiero w 

momencie odkrycia tlenu przez Antoine Lavoisiera. Jego badania nad procesami spalania, 

prowadzone w oparciu o metody ilościowe doprowadziły do odrzucenia teorii flogistonu. Na 

podkreślenie zasługuje również fakt, że to właśnie Lavoisier we współpracy z Claude-

Louisem Bertholletem opracowali nomenklaturę chemiczną, której wiele elementów 

wykorzystywanych jest do dnia dzisiejszego. Wracając jednak do pojęcia pierwiastka, to 

definicja wprowadzona przez Lavoisiera była, jak na tamte czasy rewolucyjna. Otóż 

pierwiastek definiował on jako substancję, której nie da się rozłożyć na substancje prostsze 

żadnymi metodami analizy chemicznej. Chociaż na liście substancji elementarnych, 

stworzonej przez niego, poza rzeczywistymi pierwiastkami takimi jak wodór, azot, tlen, 

siarka, cynk znalazły się światło i ciepło, które uważał także za substancje proste. Znane sobie 

substancje podzielił na cztery grupy. Pierwszą grupę już poznaliśmy, do drugiej zaliczył 

siarkę, fosfor, węgiel oraz chlor i fluor (w jego czasach jeszcze nie były znane jako 

pierwiastki, a Lavoisier odnosił się do kwasów chlorowodorowego i fluorowodorowego). Są 

to niemetaliczne pierwiastki, które można utlenić i uzyskać z nich kwasy. Grupa trzecia 

obejmowała znane metale czyli antymon, srebro, arsen, bizmut, molibden, kobalt, miedź, 

cynę, żelazo, mangan, rtęć, mangan, nikiel, złoto, platynę, ołów, wolfram i cynk. Te 

pierwiastki również mogą się utleniać i tworzyć kwasy. Czwarta grupa Lavoisiera 

obejmowała tworzące sole „ziemie”, do niej zaliczył tlenki wapnia, magnezu, baru, glinu i 

krzemu. W roku 1780 nie zdawano sobie sprawy, że związki te nie są substancjami prostymi, 

a tlenkami jeszcze nieznanych pierwiastków. Lavoisier nie stosował ścisłego rozróżnienia 

pomiędzy substancją prostą a pierwiastkiem. Takie podejście do materii stało się możliwe 

dopiero w wieku XIX gdy opracowano pierwsze teorie budowy atomu i gdy Dymitr 



Mendelejew uszeregował pierwiastki w układ okresowy. Do tych zagadnień odniesiemy się w 

dalszej części teksu, ale teraz zacznijmy historię odkryć poszczególnych pierwiastków od 

tych, które były znane od starożytności. 

Pierwiastki	występujące	w	naturze	

Ponad 90 procent pierwiastków chemicznych występujących w warunkach 

naturalnych, w skałach, wodzie, powietrzu nie wykazuje naturalnej radioaktywności. 

Spoglądając na układ okresowy, pierwiastki od wodoru, o liczbie atomowej 1, do bizmutu o 

liczbie atomowej równej 83 nie są pierwiastkami radioaktywnymi. W tym bloku trwałych 

jąder atomowych występują dwa wyjątki. Są to technet (Z=43) i promet (Z=61). Jądra 

atomowe tych dwóch pierwiastków są nietrwałe i ulegają przemianom promieniotwórczym 

przez co nie występują w przyrodzie. Pierwiastki promieniotwórcze, odkryte na drodze 

badania zasobów naturalnych, tworzą grupę od polonu, o liczbie atomowej 84, do uranu 

(Z=92). Pośród nich jedynie tor i uran charakteryzują się na tyle długimi czasami 

połowicznego rozpadu, że zostały odkryte zanim jeszcze zaobserwowano i opisano zjawisko 

radioaktywności. 

Pierwiastki	znane	w	starożytności	

Pojęcie pierwiastka, jak to zostało wspomniane we wstępie, w czasach starożytnych 

nie miało takiego znaczenia jakim posługujemy się w czasach obecnych. Dodatkowo 

„odkrycie” jest określeniem arbitralnym w stosunku do znajomości pierwiastków 

odnoszonym do tamtych czasów. Nauka w rozumieniu takim jakim posługujemy się dzisiaj 

nie jest tym co stanowiło jej sedno przez długie okresy historyczne dziejów ludzkości. 

Ponadto dokładne określenie czasu i odkrywcy pierwiastka w czasach starożytnych nie jest 

możliwe. Mimo to grupa siedmiu metali, czyli złota, srebra, miedzi, żelaza, cyny, ołowiu i 



rtęci przez bardzo długi okres odgrywała niezwykle znaczącą rolę w dziejach cywilizacji 

wywierając niezwykły wpływ na starożytne szkoły filozoficzne. Nie można zapominać o 

siarce używanej na długo przed nastaniem czasów nowożytnych i oczywiście węglu 

prawdopodobnie najstarszym ze znanych pierwiastków chemicznych. 

Węgiel	

Dokładna data odkrycia węgla 

nie jest możliwa do określenia, ale nie 

stanowi problemu podanie dokładnej 

daty i osoby, która stwierdziła, że 

węgiel jest substancją prostą. W 

wydanym w roku 1789 przez Lavoisiera dziele „Traité Élémentaire de Chimie” znalazła się 

tabela substancji prostych, w której węgiel został zaliczony do pierwiastków. Pierwiastek ten 

odegrał dużą rolę w teorii flogistonu, zgodnie z którą węgiel był uważany za czysty flogiston, 

substancję odpowiedzialną za palenie się ciał. Teoria ta, wywodząca się z pojęć 

alchemicznych, powstała w XVII wieku i służyła do opisu zjawiska spalania. W 1669 roku 

wspomniany wcześniej niemiecki chemik Johanna Joachima Becher przedstawił teorię, 

zgodnie z którą istnieje pewien rodzaj substancji odpowiedzialny za zjawisko spalania. 

Kontynuatorem tej teorii był inny Niemiec, Georg E. Stahl, który czynnik odpowiedzialny za 

spalanie nazwał flogistonem od greckiego słowa φλογιστός  (phlogistós) czyli "palny". 

Zgodnie z tą teorią ciała palne są bogate we flogiston, który tracą w procesie spalania. 

Zgodnie z takim podejściem metale, które ulegają rdzewieniu są bogate we flogiston, a metale 

szlachetne, nie rdzewiejące, są go pozbawione. Teoria wyjaśniała otrzymywanie metali z rud. 

Ruda metalu, uboga we flogiston, w procesie wytapiania pobiera go z węgla drzewnego, który 

spalając się ulega przemianie w ubogi we flogiston popiół. Rola powietrza ogranicza się 



jedynie do przenoszenia flogistonu. Teorię flogistonu krytykował holenderski fizyk Herman 

Boerhaave twierdząc, że spalanie i rdzewienie to dwa odrębne procesy, gdyż w przypadku 

rdzewienia metali nie pojawia się ogień. Stahl odpierając ten zarzut wskazywał, że w 

przypadku palenia utrata flogistonu jest gwałtowna, a w przypadku rdzewienia metali 

powolna i ogień się nie pojawia. W pewnym sensie to stwierdzenie jest prawdziwe, gdyż tak 

spalanie jak i rdzewienie są procesami utleniania. Wprowadzenie przez Lavoisiera, i 

niezależnie Michaiła Łomonosowa, metod eksperymentalnych połączonych z pomiarami 

wagowymi zachodzących procesów spowodowało, że teoria flogistonu załamała się ponieważ 

uwolniony od flogistonu metal jest lżejszy niż bogata we flogiston ruda. Zwolennicy teorii, 

celem wyjaśnienia, przypisywali flogistonowi występowanie w dwóch formach obdarzonych 

dodatnią i ujemną masą. Dokładne pomiary wagowe substratów i produktów reakcji jak 

również odkrycie tlenu spowodowało ostateczny upadek tej teorii.  

Georg Stahl był barwną postacią. Był człowiekiem bardzo dumnym, ponurym i 

zgryźliwym, rzadko odpowiadał na listy i okazywał pogardę wszystkim, którzy nie podzielali 

jego poglądów. Znany był z gwałtownych reakcji na najmniejszą krytykę. Innym, 

ekscentrycznym zwolennikiem teorii flogistonowej był Irlandczyk Richard Kirwan, autor 

traktatu „An Essay on Phlogiston, and the Constitution of Acids” wydanego w Londynie w 

roku 1787. Ten genialny naukowiec ze względu na swoje delikatne zdrowie nosił kapelusz i 

płaszcz również w pomieszczeniach zamkniętych, a z powodu problemów z gardłem żywił się 

jedynie szynką i mlekiem. Kirwan bronił teorii flogistonowej, nie przecząc doniesieniom 

Lavoisiera o odkryciu tlenu, uważał że uzyskane przez niego wyniki badań można wyjaśnić 

na gruncie tej teorii. Kirwan odrzucił teorię flogistonu w roku 1791 ponieważ nie udało mu 

się wykazać powstawania dwutlenku węgla z tlenu i flogistonu. Jego traktat został 

przetłumaczony z angielskiego na francuski przez żonę Lavoisiera, a tłumaczenie uzupełniono 

komentarzem samego Lavoisiera lub jednego z jego współpracowników. 



Po tej dygresji wróćmy do historii, dzięki której węgiel został uznany za pierwiastek. 

Dwie odmiany alotropowe węgla, diament i grafit, były znane od bardzo dawna. Znany był 

też fakt, że diament można spalić bez pozostawienia popiołu w odpowiednio wysokiej 

temperaturze. Natomiast obydwie postaci węgla były uznawane za dwie odrębne substancje. 

Odkrycie dwutlenku węgla było tym czynnikiem, który pozwolił na stwierdzenie, że i 

diament i grafit są różnymi odmianami tego samego pierwiastka. Zawdzięczamy to Antoine 

Lavoisierowi, który przeprowadził badania gazów powstających w wyniku spalania diamentu 

i grafitu stwierdzając, że w obydwu przypadkach uzyskane gazy są tym samym dwutlenkiem 

węgla. Łacińska nazwa węgla jako pierwiastka – carboneum – pojawiła się po raz pierwszy w 

książce „Méthode de nomenclature chimique” napisanej przez A. Lavoisiera, L. Guyton de 

Morveana, C. Bertholeta i A. Fourcroya wydanej w roku 1787. 

W historii badań nad węglem w postaci diamentu i grafitu dają się wyróżnić 

następujące daty. W roku 1797 angielski chemik S. Tennant odkrył, że spalenie tych samych 

ilości diamentu i grafitu daje w efekcie tę samą ilość dwutlenku węgla. Następnie w roku 

1799 francuz L. Guyton de Morvean potwierdził, że diament, grafit i koks składają się z tego 

samego pierwiastka, węgla. Dwadzieścia lat później sukcesem zakończyły się jego próby 

przekształcenia diamentu w grafit i w ostateczności w dwutlenek węgla w wyniku powolnego 

ogrzewania próbki diamentu. Natomiast próby przeprowadzenia grafitu w diament spełzły na 

niczym. Taki proces przeprowadzono po raz pierwszy w roku 1955 w Anglii przy 

zastosowaniu temperatury rzędu 3000°C i ciśnienia przewyższającego wartość 109 Pa. 

Obecnie znamy inne, niezwykłe odmiany węgla takie jak fulereny, nanorurki, grafen, które 

posiadają niezwykłe właściwości fizykochemiczne. 

	



Siarka	

Siarka, występująca  w 

przyrodzie w stanie wolnym, jest 

znana od bardzo dawna. Już starożytni 

Grecy używali siarki do dezynfekcji 

swoich domów. Wzmianki o siarce 

znajdują się przykładowo w tekstach 

Pliniusz Starszego, który pisał o odkładaniu się siarki na terenie Włoch i Sycylii. Używano jej 

również do wyrobu barwników i przy obróbce włókien. Oczywiście znalazła zastosowanie, 

podobnie jak węgiel, przy wyrobie środków pirotechnicznych. Mieszanina znana pod nazwą 

„ogień Grecki”, i odkryta na nowo na terenie europejskim w V wieku naszej ery w 

Bizancjum, była mieszanina jednej części siarki, dwóch części węgla i sześciu części saletry. 

Taki skład mieszaniny niewiele różni się od składu prochu czarnego. Ze względu na fakt, że 

siarka łatwo ulega spalaniu i równie łatwo łączy się z wieloma metalami uzyskała w wiekach 

średnich uprzywilejowaną pozycję wśród alchemików. Siarka była traktowana jako składnik 

metali, w których pełniła rolę elementu palnego. 

Pomimo, tego że Lavoisier określił siarkę jako odrębny pierwiastek to w 

początkowych latach XIX wieku prowadzono badania nad określeniem składu naturalnej 

siarki. W roku 1808 H. Davy sugerował, że naturalna siarka zawiera niewielkie ilości tlenu i 

wodoru kwestionując tym samym pierwiastkową naturę siarki. W rok później Gay Lussac 

udowodnił ponad wszelką wątpliwość, że w naturalnej siarce występuje tlen, a w roku 1810 

Davy powiązał ten fakt z obecnością tlenku siarki w siarce rodzimej. Zawartość tlenu w 

badanych próbkach różniła się w zależności od warunków przechowywania próbek i miejsca 

ich pobrania. Obecnie wiemy, że zmienna ilość tlenu występująca w próbkach siarki rodzimej 



jest wynikiem obecności utlenionych siarczków różnych metali występujących w złożach 

siarki. 

Złoto	

Złote przedmioty występują 

już w artefaktach datowanych na 

epokę neolityczną. W starożytnym 

Egipcie złoto było używane nie 

tylko do wyrobu ozdób lecz znalazło 

także zastosowanie przy tworzeniu artykułów domowego użytku. W Chinach, Indiach i 

Mezopotamii już w 10 wieku przed naszą erą elementy złote były szeroko rozpowszechnione. 

Grecy w 8 i 7 wieku przed naszą erą posługiwali się złotymi monetami. Proces rafinacji złota, 

znany w starożytności, nie pozwalał na uzyskanie czystego metalu.  

Alchemicy w okresie pomiędzy czwartym a szesnastym wiekiem pracowali nad 

uzyskaniem złota z innych metali poszukując kamienia filozoficznego, dzięki któremu 

transformacja metali byłaby możliwa. Alchemiczna idea transmutacji metali prawdopodobnie 

wynikała z jednej strony z faktu, że już starożytni Egipcjanie znali metodę ekstrakcji złota. Z 

drugiej strony wiedziano, że elementy żelazne przez długi czas znajdujące się w kontakcie z 

miedzią pokrywają się tym metalem. Uważano, że następuje przemiana żelaza w miedź, a tym 

samym transmutacja metali jest możliwa do przeprowadzenia. Ponadto ruda ołowiu będąca 

siarczkiem tego metalu praktycznie zawsze zawiera pewien dodatek srebra, które może być z 

tej rudy wyekstrahowane. Stąd tylko krok do konkluzji, że srebro powstaje z ołowiu poprzez 

transmutację. Taki wniosek znalazł poparcie w ówczesnej wiedzy, która uznawała jednolitość 

substancji składających się z różnych ilości tych samych składników, a o różnorodności 



materii decydował stosunek ilości podstawowych żywiołów. Łacińska nazwa złota  – Aurum 

– wywodzi się od słowa aurora oznaczającego świt. 

Srebro	

Srebro jest metalem o większej 

aktywności niż złoto i pomimo 

większego rozpowszechnienia w 

skorupie ziemskiej rzadziej występuje w 

formie rodzimej. W związku z tym w 

starożytnym Egipcie było ono bardziej cenione od złota. O ile Egipcjanie wykorzystywali 

złoto do wyrobu ozdób o tyle srebro było stosowane do produkcji naczyń na wodę. Wiąże się 

z tym pewne historyczne podanie wywodzące się z czasów podbojów Aleksandra Wielkiego 

w Azji. Otóż wojska greckie na pewnym etapie zdobywania terenów leżących w Indiach 

ogarnęła dziwna gastryczna przypadłość, która częściej dotykała zwykłych żołnierzy a 

znacznie rzadziej oficerów pomimo tego, że wszyscy przebywali w tych samych obozach. 

Wyjaśnienie tego fenomenu znaleziono dopiero ponad dwa tysiące lat później gdy 

stwierdzono, że srebro z którego były wykonane naczynia używane przez oficerów 

rozpuszcza się w wodzie tworząc koloidalną zawiesinę o działaniu przeciwbakteryjnym. 

Zwykli żołnierze armii Aleksandra pili z kubków cynowych narażając się tym samym na 

kontakt z chorobotwórczymi bakteriami. Chociaż proces rozpuszczania srebra w wodzie jest 

bardzo powolny to jednak jego zawartość wystarcza do unieszkodliwienia występujących w 

niej patogenów. 

Pozyskiwanie srebra z kopalń datuje się od niepamiętnych czasów, a ponieważ srebro 

często towarzyszy rudom ołowiu to opracowano metody jego rafinacji. Wykonywano proces 

ekstrakcji srebra z ród ołowiu w sposób następujący. Rudę zawierającą srebro rozdrabniano, 



płukano wodą i suszono. Następnie mieszano z topnikiem i ogrzewano przy użyciu węgla 

drzewnego. Otrzymany stop srebra i ołowiu wyprażano na powietrzu, co przeprowadzało 

ołów w jego tlenki pozostawiając srebro w formie nieutlenionej. Temperatura topnienia 

tlenku ołowiu wynosi 896°C, a srebra 960°C, czyli w wyniku takiej przeróbki otrzymywano 

praktycznie czyste srebro. 

Łacińska nazwa srebra – Argentum – wywodzi się najprawdopodobniej od 

sanskryckiego arganta oznaczającego światło jak również kolor biały. 

Miedź	

Metal ten i jego stopy były 

używane od wieków. Jedna z epok 

historycznych nosi nazwę epoki brązu, 

która to nazwa ma związek ze stopami 

miedzi czyli brązem. Szerokie 

wykorzystanie miedzi czy jej stopów ma związek z jej rozpowszechnieniem, łatwością 

uzyskania metalu z rudy oraz jego naturą, która pozwala na łatwą obróbkę. Spośród 

antycznych kopalni miedzi najważniejsze były zlokalizowane na Cyprze i prawdopodobnie od 

tej wyspy pochodzi łacińska nazwa miedzi – Cuprum.  

Brązy będące stopami miedzi z cyną były stosowane w starożytności do wytwarzania 

tak przedmiotów użytkowych, broni, pancerzy jak i ozdób. Stopy o zawartości miedzi i cyny 

odpowiednio 90% i 10% były stosowane do wyrobu przedmiotów użytkowych, ozdoby i 

monety wytwarzano z brązu o zawartości miedzi 86% i cyny 14%. Starożytność poza brązami 

znała jeszcze jeden rodzaj stopów miedzi z innymi metalami, czyli mosiądze. Najbardziej 

cenionym był mosiądz koryncki, który według legendy powstał przypadkiem podczas pożaru 

Koryntu w 146 roku przed naszą erą. W mieście znajdowały się duże ilości miedzi, srebra i 



złota, które w połączeniu utworzyły niezwykły stop. Mosiądz koryncki był niezwykle 

cenionym stopem, którego cena przekraczała wartość srebra lub złota. Niestety do naszych 

czasów nie zachowały się żadne elementy z niego wykonane. 

Żelazo	

Drugi najbardziej 

rozpowszechniony, po glinie, metal na 

Ziemi. Niestety w stanie wolnym 

praktycznie nie występuje natomiast 

szeroko rozpowszechnione są jego 

formy utlenione. Łatwość z jaką żelazo się utlenia jest przyczyną tego, że elementy wykonane 

z żelaza, a pochodzące z czasów antycznych są niezwykle rzadkie. Ludzie na całej Ziemi 

odkryli złoto, srebro i miedź praktycznie w tym samym czasie. Natomiast z żelazem sytuacja 

była inna. W Mezopotamii i Egipcie proces pozyskiwania żelaza z jego rud został 

opracowany na dwa tysiące lat przed naszą erą. W Azji Mniejszej, ludy kaukaskie i starożytna 

Grecja uzyskały taką umiejętność pod koniec drugiego tysiąclecia przed naszą erą. W Indiach 

proces wytapiania żelaza z rudy opracowano w okresie datowanym na środek drugiego 

tysiąclecia, a w Chinach dopiero w połowie pierwszego tysiąclecia oczywiście przed naszą 

erą. W Nowym Świecie, czyli na terenach obu Ameryk epoka żelaza zaczęła się dopiero z 

pojawieniem się Europejczyków, czyli w połowie drugiego tysiąclecia naszej ery. Niektóre 

plemiona afrykańskiego używały żelaza pomijając epokę brązu, co było wynikiem braku 

dostępności złóż miedzi i cyny na tych terenach. Z drugiej strony ludy Ameryki południowej i 

centralnej ze względu na duże zasoby rodzimych metali takich jak złoto, srebro i przede 

wszystkim miedź nie odczuwały potrzeby zastępowania brązu innym metalem. 



Pierwsze wykorzystywane żelazo pochodziło z meteorytów żelaznych, które siłą 

rzeczy było rzadko spotykane i niezwykle drogie. Następnym krokiem było opracowanie 

metody otrzymywania żelaza z rud. Początkowo procesy takie prowadzono intensywnie 

ogrzewając rudę żelaza z węglem w miejscach gdzie wiały silne wiatry. Otrzymywane żelazo 

było gąbczaste, niskiej jakości i zawierające dużą ilość wtrąceń pochodzących od żużla. 

Istotne ulepszenie procesu wytapiania żelaza pojawiło się w momencie gdy zaczęto stosować 

piece z otworem w górnej części, wyłożone materiałem ogniotrwałym wewnątrz. Następnie 

zauważono, że żeliwo, które traktowano jako odpad, można przekształcić w żelazo bardzo 

dobrej jakości, a sam proces wymaga mniejszych nakładów węgla. W XV wieku pojawiły się 

pierwsze piece do wytapiania, produkujące dobrej jakości żeliwo. W roku 1855 wprowadzono 

konwertowanie, które pozwalało na usuwanie zanieczyszczeń i otrzymywanie stali. Wreszcie 

w roku 1864 Pierre-Émile Martin, francuski inżynier wprowadza usprawniony piec do 

wytopu stali (piec martenowski) pozwalający na uzyskanie stali praktycznie bez domieszek. 

Symbol chemiczny żelaza – Fe – pochodzi od jego łacińskiej nazwy Ferrum. 

Ołów	

Ołów praktycznie nie występuje w 

przyrodzie jako wolny metal, ale daje się 

łatwo wytopić z rudy. Z tego powodu 

znany był już w drugim tysiącleciu przed 

naszą erą na terenie Indii i Chin. 

Doniesienia o ołowiu na terenach europejskich datuje się na 6 wiek przed naszą erą. Przez 

długi czas ołów był mylony z cyną, a nazwy obu tych pierwiastków odnosiły się do ołowiu. I 

tak cyna nosiła nazwę plumbum album czyli białego ołowiu, a ołów plumbum nigrum. 

Dopiero w średniowieczu stwierdzono, że cyna i ołów to dwie różne substancje. Grecy i 



Babilończycy znali i wykorzystywali jako pigmenty dwa związki ołowiu. Czerwona minia, 

będąca z punktu widzenia chemii tlenkiem ołowiu, i biel ołowiową czyli zasadowy węglan 

ołowiu. Największym eksporterem, w czasach starożytnych, bieli ołowiowej była wyspa 

Rodos. Biały barwnik był produkowany według receptury stosowanej do dnia dzisiejszego. 

Kawałki ołowiu  umieszczano w occie, a otrzymaną sól gotowano w wodzie przez długi czas. 

Biel ołowiowa jest nierozpuszczalna w wodzie. Minię, bardzo ceniony czerwony barwnik, 

natomiast otrzymano sztucznie po raz pierwszy przypadkowo. W czasie pożaru portu w 

greckim Pireusie spłonęły też beczki wypełnione ołowiem. Gdy ogień wygasł na zwęglonych 

pozostałościach beczek znaleziono czerwony proszek, który okazał się tym samym 

barwnikiem co uzyskiwany ze źródeł naturalnych. Naturalna minia pozyskiwana była ze złóż 

w północno-zachodniej Hiszpanii zlokalizowanych nad rzeką Minius i stąd pochodzi nazwa 

określająca minerał, barwnik i jednocześnie związek chemiczny. Chemiczny symbol ołowiu – 

Pb – pochodzi od łacińskiej nazwy tego pierwiastka Plumbum. 

Cyna	

Cyna w naturze występuje w 

postaci minerału kasyterytu czyli tlenku 

cyny. Przypuszcza się, że cynę odkryto 

przez sześcioma i pół tysiącem lat czyli 

w tym samym okresie co miedź. 

Egipcjanie nie posiadali dostępu do złóż rud cyny ale importowali znaczne ilości tego metalu 

z Indii i Persji, koniecznego chociażby do wyrobu brązu. Na terenie Europy cynę 

produkowano na terenach środkowej Anglii o czym wzmianki pochodzą już z czasów 

kampanii Juliusza Cezara. Do wieku XIII Anglia była jedynym krajem europejskim gdzie 

wytapiano cynę. W związku z tym metal ten był drogi, a wykorzystywano go do wyrobu 



luksusowych przedmiotów. W następnych wiekach produkcja cyny wzrosła na tyle znacznie, 

że zaczęto z niej produkować tanie przedmioty jak cynowe talerze.  

Cyna metaliczna, a tym samym i przedmioty z niej wykonane charakteryzują się 

pewną niepożądaną cechą zwłaszcza w przypadku biżuterii. Cyna występuje w różnych 

odmianach alotropowych, czyli odmianach różniących się między sobą właściwościami 

fizycznymi i chemicznymi. W temperaturach powyżej 13,2°C cyna występują jako cyna biała 

(odmiana ) i jej gęstość wynosi 7,3 g/cm3. W niższych temperaturach przechodzi ona w 

odmianę , czyli cynę szarą, której gęstość wynosi 5,85 g/cm3. Zmiana gęstości jest 

równoznaczna ze zmianą objętości, a tym samym z tym że cyna zmieniając postać rozpada się 

na szary proszek. Zjawisko to nosi nazwę zarazy cynowej, trądu cynowego lub cynowej 

dżumy. Trąd cynowy ma jeszcze tę cechę, że cyna szara w kontakcie z cyną białą powoduje 

pojawienie się ognisk przemiany alotropowej. Na powierzchni przedmiotów trąd cynowy 

przejawia się jako pozbawione połysku wybrzuszenia, które łatwo się wykruszają. 

Symbol chemiczny cyny – Sn – pochodzi od łacińskiej nazwy Stannum wywodzącej 

się z sanskryckiego słowa stan – solidny, stały. 

Rtęć	

Jedyny metal występujący w 

warunkach normalnych w stanie ciekłym. 

W stanie wolnym jest spotykana w 

niezwykłych miejscach. Przykładowo w 

górzystych rejonach Hiszpanii na dnie 

studni znajdowano metaliczną rtęć. W starożytności znano cynober minerał, z którego w 

stosunkowo łatwy sposób uzyskiwano metaliczną rtęć. Wystarczyło ogrzewać cynober, czyli 

siarczek rtęć, w obecności powietrza. Złoża rtęci na terenie Hiszpanii były głównym źródłem 



tego metalu w czasach antycznych. Ponieważ rtęć metaliczna ma zdolność rozpuszczania 

innych metali takich jak na przykład srebro czy złoto i tworzenia amalgamatów, to rzymianie 

używali jej do ługowania piasków rzecznych w celu wydobycia cennych kruszców. 

Amalgamaty rtęciowe służyły do produkcji zwierciadeł. Paracelsus w XVI wieku wprowadził 

rtęć i jej związki do medycyny opisując jednocześnie choroby jakie wywoływał kontakt z nią 

u górników pracujących w kopalniach rtęci. Zatrucia rtęcią nie uniknęli Michael Faraday i 

Isaac Newton badający ten metal. Cynober był stosowany jako pigment. Amalgamaty 

znalazły zastosowanie do złocenia i srebrzenia powierzchni metali. 

Rtęć była też niezwykle istotnym elementem dla alchemików poszukujących kamienia 

filozoficznego. Rtęć, stanowiąc połączenie między Wysokim i Niskim, zdominowana przez 

Merkurego, połączona z wszechobecnym duchem życia czyli siarką, stanowiła jedną z dwu 

zasad bezpośrednich, z których złożone były wszystkie metale. Stąd już tylko krok do 

uznania, że manipulując dwiema zasadami bezpośrednimi czyli siarką i rtęcią można 

przekształcić dowolne metale w złoto. 

Symbol chemiczny – Hg – pochodzi od łacińskiej nazwy tego pierwiastka Hydragium 

co nawiązuje do określenia jakie nadał rtęci Dioskurydes, określając ją jako srebrną wodę. 

Pierwiastki	odkryte	w	wiekach	średnich	

Nie można określić odkrywców pierwiastków wymienionych w poprzednim rozdziale 

ich historia ginie w mrokach dziejów. Historia odkryć następnych pięciu czyli fosforu, arsenu, 

antymonu, bizmutu i cynku też nie jest całkiem jasna. Wiadomo, że były znane, czy to jako 

wolne substancje proste czy pod postacią minerałów, ludom prehistorycznym, ale wiedza na 

ich temat była często błędna. Dopiero wraz z pojawieniem się alchemii, gdy opracowano 

wiele procedur chemicznych informacje na ich temat zostały w pewien sposób 

uporządkowane i rozszerzone. Przy czym natura tych substancji pozostawała nadal niejasna 



chociaż uzyskano wiele pożytecznych substancji takich jak ich kwasy, zasady czy sole. Z 

drugiej strony chemia analityczna jeszcze nie zaistniała więc trudno, w rozumieniu 

współczesnej nauki, uznać ówczesne opisy jako odkrycia rozumiane w sposób obowiązujący 

w czasach nam współczesnych. Dzieje odkryć tych pierwiastków są niezwykłe, a przez 

kaprys natury ich właściwości są podobne do siebie, co powodowało wiele pomyłek. 

Fosfor	

Jedynym pierwiastkiem znanym od 

czasów starożytnych, dla którego można 

określić rok odkrycia – 1669 – jest fosfor. 

Nie ma dokładnych informacji czy znany 

on był wcześniej jako pierwiastek lub czy 

znano jego związki. Jego odkrycie w XVII wieku było zaskoczeniem dla świata 

akademickiego tamtych czasów ze względu na jego zadziwiające właściwości. Substancja ta 

(pojęcie pierwiastka jeszcze nie funkcjonowała w naszym rozumieniu) świeciła na powietrzu 

w temperaturze otoczenia. Znane były związki, takie jak kamień boloński, czyli siarczek baru 

otrzymywany przez wygrzewanie barytu z węglem i olejem, które miały zdolność świecenia i 

nosiły nazwę fosforów wywodzącą się od greckich słów phos – światło i phore – niosący. W 

związku z tym w przypadku fosforu najpierw pojawiła się nazwa pierwiastka, a jego odkrycie 

nastąpiło znacznie później. 

Odkrywcą fosforu był mieszkający w Hamburgu, upadły kupiec nazwiskiem Henig 

Brand. Pomimo, że w jego czasach alchemia powoli odchodziła w zapomnienie on nadal 

poszukiwał „kamienia filozoficznego” mocno wierząc w jego istnienie mając na uwadze 

możliwość, z jego pomocą, podreperowania swojej sytuacji materialnej. Poszukując 

„pierwszej materii” w różnych substancjach analizował mocz ludzki mając nadzieję na 



znalezienie w nim owego alchemicznego panaceum na problemy finansowe. Brand 

odparowywał mocz aż do uzyskania syropu, który poddawał destylacji uzyskując czerwoną 

ciecz nazwaną olejem moczowym. Kolejna destylacja doprowadziła do otrzymania czarnego 

osadu na dnie retorty, który wygrzewany przez długi czas produkował białą substancję 

osadzającą się na ściankach naczynia. Zgodnie ze swoimi alchemicznymi poglądami, Brand 

był przekonany, że wyizolował element ognia, jeden z podstawowych żywiołów. Oczywiście 

zachował swój sekret w tajemnicy będąc przekonanym, że tylko krok dzieli go od 

opanowania procesu transmutacji metali w złoto. Brand jednak nie zachował swojego 

odkrycia w tajemnicy przez dłuższy czas. Gdy nie udało mu się uzyskać złota z innych metali 

zdecydował się sprzedawać nową substancję nie ujawniając metody jej wytwarzania. Jednak i 

ten pomysł nie doprowadził go do bogactwa. Gdy tylko w Europie fosfor stał się znany, wielu 

naukowców, w tym tak znani jak G. Leibniz, J. Kraft, J. Kunkel, R. Boyle, Ch. Huygens, a 

także wielu innych fizyków i chemików, rozpoczęli badania nad jego otrzymaniem. J. Kunkel 

będący alchemikiem na dworze Księcia saksońskiego wysłał swojego asystenta J. Krafta do 

Hamburga z misją uzyskania od Branda tajemnicy otrzymywania fosforu. Kraft zakupił od 

Branda jego sekret za kwotę 200 talarów, ale nie wrócił do Kunkela postanawiając zachować 

tą wiedzę dla siebie. Zamiast tego udał się w podróż po dworach europejskich prezentując 

śmietance towarzyskiej cudowne światło. Jednocześnie podjął próby otrzymania samemu 

fosforu, które po długich staraniach uwieńczył sukcesem. Szczegóły metody Branda nie 

zachowały się do naszych czasów, ale sposób otrzymywania fosforu zastosowany przez 

Kunkela (1676 rok) jest znany. Świeży mocz odparowywał on do uzyskania czarnego osadu, 

który następnie był prażony, początkowo ostrożnie, a następnie intensywnie z piaskiem i 

węglem. Po usunięciu lotnych składników i frakcji oleistej fosfor osadzał się na zimnych 

ściankach retorty w postaci białego nalotu. Jednak Kunkel podobnie jak Brand nie 

zdecydował się na opublikowanie swojej metody. W roku 1680 Robert Boyle otrzymał fosfor 



jako trzeci i swoją  metodę opisał w prywatnym liście do Londyńskiego Towarzystwa 

Naukowego. Asystent Boyla, A. Hanckewitz, zorganizował produkcję fosforu na dużą skalę 

uzyskując tym samym znaczny majątek, jako że substancja ta była w owym czasie bardzo 

droga. 

Przez długi czas uważano, że fosfor występuje tylko jako jedna z jego odmian 

alotropowych, fosfor biały, ale w roku 1847 A. Schroeter ogrzewając biały fosfor do 

temperatury 300°C bez dostępu powietrza, otrzymał fosfor czerwony. Ta odmiana fosforu, w 

przeciwieństwie do fosforu białego, nie jest toksyczna i nie zapala się samoczynnie na 

powietrzu. W 1934 roku P. Bridgeman otrzymał trzecią postać alotropową fosforu, czyli 

fosfor czarny, ogrzewając fosfor pod wysokim ciśnieniem. 

Arsen	

Związki arsenu, minerały 

orpiment i realgar czyli siarczki arsenu, 

były znane starożytnym Grekom i 

Rzymianom. Minerał orpiment nazywany 

był arsenem, a Pliniusz Starszy oraz 

Dioskurydes wspominają w swoich pismach o toksycznych właściwościach związków arsenu. 

Ponadto znajdujemy wzmianki u Dioskurydesa o otrzymywaniu „białego arsenu”, tlenku 

arsenu czyli arszeniku, w wyniku prażenia orpimentu.  

Nie wiemy dokładnie kto pierwszy otrzymał arsen w formie czystej. Przypisuje się to 

odkrycie alchemikowi Albertowi Wielkiemu w roku 1250. Paracelsus opisał proces 

otrzymywania metalicznego arsenu przez wygrzewanie jego minerałów ze skorupkami jaj 

kurzych. Najprawdopodobniej metaliczny arsen znany był znacznie wcześniej gdyż siarczki 

arsenu towarzyszą rudom rtęci, a ekstrakcja arsenu z rudy jest bardzo łatwa. W średniowieczu 



arsen znany był nie tylko w Europie lecz również na terenach Azji. Alchemicy chińscy znali 

metody pozwalające na stwierdzenie śmiertelnego zatrucia arsenem, w odróżnieniu do 

alchemików europejskich. Niestety nie znamy metod stosowanych w Chinach. W Europie 

metoda pozwalająca na wykrycie arsenu w ciele zmarłego pojawiła się dopiero wraz z jej 

opracowaniem przez Jamesa Marsha w roku 1832. Ten brytyjski chemik, uczeń Michaela 

Faradaya, został poproszony o stwierdzenie czy John Bodle został otruty przez swojego 

dziadka kawą doprawioną związkami arsenu. Marsh przeprowadził analizę wprowadzając do 

podejrzanej próbki kawy siarkowodór i kwas solny uzyskując osad żółtego siarczku arsenu. Z 

wynikiem swojej próby stawił się przed sądem, jednak z powodu wątpliwości na tle 

niejednoznaczności przeprowadzonej analizy podejrzany został uniewinniony. Poirytowany 

tym Marsh opracował udoskonaloną metodę identyfikacji związków arsenu polegającą na 

zmieszaniu próbki zawierającej arsen z kwasem siarkowym i cynkiem wolnym od arsenu. 

Podpalony, wydzielający się gaz osadza na zimnej powierzchni metaliczny arsen w postaci 

srebro-czarnego lustra. Metoda ta jest niezwykle czuła i została opisana przez J. Marsha w 

artykule zamieszczonym w 21 numerze czasopisma The Edinburgh Philosophical Journal z 

roku 1836. 

 

 



Przez długi czas uważano, że arsen metaliczny i jego tlenek (arszenik) są dwiema 

rodzajami tej samej substancji. Niejasności zostały rozstrzygnięte przez Heniga Branda i 

następnie  A. Lavoisiera, który udowodnił, że arszenik i arsen to dwie różne substancje 

chemiczne. 

Pochodzenie łacińskiej nazwy arsenu – Arsenicum – jest niejasne. 

Antymon	

Antymon i jego związki są znane 

od niepamiętnych czasów. W czasach 

starożytnych był używany do wyrobu 

kosmetyków. W starożytności był 

mylony z miedzią, ale już w XVI wieku 

Georgius Agricola wyjaśniał, że antymon jest odrębną substancją, różną od innych metali. 

Basilius Valentinus, XV wieczny alchemik, uważał antymon za lekarstwo doskonałe na 

wszystkie dolegliwości. To właśnie z jego osobą łączy się upiorna opowieść. Valentinus, 

przeor klasztoru benedyktyńskiego św. Piotra w Erfurcie w Niemczech, zajmując się 

związkami antymonu wyrzucał pozostałości po swoich eksperymentach bezpośrednio do 

zagrody świń. Zaobserwował, że zwierzęta z wielką chęcią spożywające zaprawione 

antymonem odpadki szybko przybierają na wadze i są bardziej żwawe. To doprowadziło go 

do konkluzji, że w podobny sposób można poprawić zdrowie i kondycję mnichów 

klasztornych. Jednak dawka antymonu zaordynowana przez przeora braciom klasztornym 

okazała się zbyt duża i mnisi zmarli zatruci antymonem. To zdarzenia miało być powodem 

nadania antymonowi jego nazwy, gdyż francuskie antimonine znaczy przeciwko mnichom. 

Pochodzenie łacińskiej nazwy tego pierwiastka – stibium – nie jest jasne. Uważa się, że do 

łaciny przeszło ono z greckiego gdzie trafiło poprzez arabski ze starożytnego Egiptu. 



Bizmut	

Pierwiastek ten przez długi czas 

mylony był z antymonem, ołowiem i 

cyną. Paracelsus uważał go za odmianę 

antymonu. Natomiast Agricola opisał go 

dokładnie podając szczegółowe warunki 

procesu wydzielania go z ród. Ze względu na jego podobieństwo do ołowiu uważano, że 

bizmut można poddać transmutacji uzyskując srebro.  

Bizmut jest dość nietypowym pierwiastkiem. Pomimo faktu, że jest on metalem 

ciężkim nie jest toksyczny, a jego związki znalazły zastosowanie w medycynie gdyż 

wykazują właściwości antybakteryjne. Jako jedna z nielicznych substancji wykazuje inwersję 

rozszerzalności cieplnej. Przy obniżaniu temperatury jego gęstość maleje. Podobną cechę 

posiada woda, która w postaci lodu jest lżejsza od wody ciekłej. Bizmut nie posiada trwałych 

izotopów, ale okres połowicznego rozpadu najtrwalszego izotopu przekracza szacowany czas 

istnienia wszechświata miliard razy. 

Symbol chemiczny Bi pochodzi od łacińskiej nazwy bisemutum, bismuthum lub 

bismutum wywodzącej się z niemieckiego weissmut oznaczającego „białą masę”. 

Cynk	

Cynk jest kolejnym pierwiastkiem, 

którego związki znane były ludzkości od 

czasów pradawnych. Najbardziej znanym 

minerałem cynku był kalamin, który 



podczas prażenia uwalnia tlenek cynku stosowany jako łagodny środek o działaniu 

przeciwbakteryjnym. Pomimo tego, że tlenek cynku stosunkowo łatwo przeprowadzić w 

metaliczny cynk, to jako metal pierwiastek ten został odkryty znacznie później niż miedź, 

żelazo, cyna czy ołów. Powodem takiego stanu jest fakt, że redukcja tlenku cynku węglem 

wymaga zastosowania temperatur około 1100°C, a temperatura wrzenia metalicznego cynku 

to tylko 906°C, czyli cynk metaliczny podczas redukcji jego tlenku węglem ulatniał się w 

postaci par z reaktora. Zanim otrzymano metaliczny cynk jego rudy były szeroko 

wykorzystywane do otrzymywania brązów. Na uwagę zasługuje fakt, że metoda 

otrzymywania brązu opracowana za czasów Augusta przez starożytnych Rzymian (pomiędzy 

20 rokiem p.n.e. a 14 rokiem naszej ery) była stosowana do wieku XIX. W ruinach 

starożytnej osady na terenie Rumunii odkryto statuetkę bożka wykonaną ze stopu 

zawierającego 27,5% cynku. Tak duża zawartość tego metalu wskazuje na fakt, że cynk został 

otrzymany w postaci metalicznej prawdopodobnie jako produkt uboczny przy produkcji 

brązu. W okresie X-XI wieku Europa zagubiła sekret wytapiania cynku i metal ten był 

importowany z Indii i Chin. Przypuszcza się, że Chiny były pierwszym krajem, który 

produkował cynk na dużą skalę. Proces otrzymywania metalu był niezwykle prosty. 

Fajansowe naczynie wypełnione kalaminem szczelnie zamykano i umieszczano w 

piramidalnym piecu. Wolne miejsce pomiędzy naczyniem z rudą i ścianami pieca wypełniano 

węglem i wypalano do czerwonego żaru. Po ochłodzeniu fajans tłuczono, a cynk który 

odparował w trakcie prażenia i uległ kondensacji po ochłodzeniu wyjmowano. 

W Europie metodę wytapiania cynku odkryto na nowo dopiero w XVI wieku. Przez 

kolejne dwa stulecia wielu chemików i metalurgów trudziło się nad opracowaniem metod 

wytapiania tego metalu z ród. W roku 1746 Andreas Sigismund Marggraf, niemiecki chemik, 

opisał metodę wydzielania cynku z rudy stosując metodę prażenia kalaminu z węglem. Tę 

samą metodę opracowali niezależnie od niego William Champion w latach 1738-1740 oraz 



Anton von Swab w Szwecji w roku 1742. Jednak Marggraf opisał swoją metodę bardzo 

szczegółowo podając jednocześnie teoretyczne wyjaśnienie procesów zachodzących w jej 

trakcie. W związku z tym to właśnie jego uważa się za odkrywcę metody otrzymywania 

cynku, pomijając fakt, że zapobiegliwie opatentował on swoją procedurę. Marggrafowi 

zawdzięczamy również  odkrycie występowaniu cukru w burakach i opracowanie metody 

jego ekstrakcji z użyciem alkoholu. Jego student, Franz Achard, dopracował warunki procesu 

ekstrakcji cukru z buraków pod względem ekonomicznym, co stało się punktem startowym 

przemysłu cukrowniczego w Europie. 

Łacińskie słowo – Zincum – od którego wywodzi się nazwa tego pierwiastka oznacza 

bielmo lub biały. 

Pierwiastki	powietrza	i	wody	

Ten rozdział poświęcony jest trzem pierwiastkom gazowym, których odkrycie 

stanowiło niezwykle ważne wydarzenie w dziejach XVIII wiecznej chemii. Azot i tlen tworzą 

atmosferę ziemską, w której inne gazy występują w niewielkich ilościach. Wodór i tlen to 

składniki wody, jednego z najbardziej zadziwiających związków chemicznych i jednocześnie 

bardzo rozpowszechnionej na ziemi substancji. Wszystkie trzy pierwiastki są podstawowymi 

składnikami związków organicznych i występują we wszystkich organizmach żywych.  

Odkrycie wodoru, azotu i tlenu zajmuje specjalną pozycję w historii pierwiastków 

chemicznych. Zrozumienie prawdziwej natury tych substancji było złożonym, długotrwałym i 

pełnym sprzeczności procesem. Odkrywając nowe gazowe produkty reakcji chemicznych 

(azot, wodór, tlen) naukowcy nie wiedzieli jeszcze, że mają do czynienia z nowymi 

pierwiastkami. Od czasów przedhistorycznych tylko jeden typ gazu – powietrze – był znany i 

pozostawał w sferze zainteresowania fizyki. Chemicy nie zajmowali się „powietrzem”. 

Gazowe produkty takich procesów jak fermentacja czy gnicie były uznawane jako różne 



odmiany powietrza. Samo pojęcie gazu pojawiło się dopiero z początkiem wieku XVII i 

zostało wprowadzone przez Johanna Baptista van Helmonta flamandzkiego, lekarza, fizjologa 

i alchemika, odkrywcy dwutlenku węgla nazwanego przez niego „innego rodzaju 

powietrzem”. Słowo „gaz” van Helmont wywiódł z greckiego chaos. Spalając odważoną ilość 

28,12 kilograma (62 funty) drewna uzyskał jedynie 0,45 kg (1 funt) popiołu, a gdzie reszta? 

Zastanawiając się nad tym problemem uznał, że pozostała część drewna podczas spalania 

przekształciła się w „ducha drewna” czyli spiritus silvester. Nazwał on tego nieznanego ducha 

gazem. Obecnie wiemy, że spiritus silvester van Helmonta, czyli jego gaz, był dwutlenkiem 

węgla, ale na odkrycie jego natury trzeba było czekać kolejnych 100 lat kiedy to szkocki 

chemik Joseph Black odkryje dwutlenek węgla na nowo. Stosowanie określenia „odkrycie 

nowych pierwiastków” nie przystaje do opisywanych tu czasów. W XVIII wieku królowała 

teoria flogistonu, o której wspomnieliśmy wcześniej. Z drugiej strony wprowadzenie przez 

van Helmonta pojęcia stanu gazowego zapoczątkowało nową gałąź nauki – „chemię 

pneumatyczną”, którą jej twórca rozwijał opierając się na własnych metodach i urządzeniach 

jakie miał do dyspozycji w swoim laboratorium. Ta gałąź badań materii przetrwała wiek 

osiemnasty i była uprawiana jeszcze w początkach następnego wieku. Celem jaki przyświecał 

badaniom w tym zakresie było zrozumienie właściwości fizycznych powietrza i jego relacji 

do przebiegu procesów chemicznych.  

Badania reakcji spalania prowadzone przez Lavoisiera, jak wiemy, doprowadziły do 

upadku teorii flogistonowej. Jednak poszukiwanie flogistonu przyczyniło się do odkrycia 

wodoru, tlenu i azotu. Z drugiej strony eksperymenty w ramach chemii pneumatycznej równie 

istotnie przyczyniły się do odkrycia tych pierwiastków. Badania gazów przez długi czas były 

bardzo utrudnione chociażby ze względu na brak odpowiednich zbiorników, umożliwiających 

zbieranie, przechowywanie, ważenie i analizę gazów. Jako zbiorniki gazów wykorzystywano 

pęcherze zwierzęce. Sytuacja zmieniła się na początku XVIII wieku kiedy to Stefan Hales, 



angielski botanik, chemik, fizyk i wynalazca skonstruował „wannę pneumatyczną”. W 

urządzeniu tym naczynie, w którym zachodziła reakcja przebiegająca z wydzielaniem 

produktu gazowego było oddzielone od zbiornika, w którym gaz był gromadzony. 

Zbiornikiem było naczynie wypełnione wodą i zanurzone otworem w cieczy, do którego rurką 

doprowadzano gaz powstający w badanym procesie. Wynaleziony sposób wydaje się prosty i 

oczywisty, jednak przed Halesem nikt nie wpadł na ten pomysł.  

Badania prowadzone w ranach chemii pneumatycznej, takie jak van Helmonta, a 

zwłaszcza J. Blacka, który stwierdził, że substancje otrzymane w wyniku kalcynacji czy 

reakcji z kwasami można przeprowadzić z powrotem w substancje wyjściowe były 

przełomowe. Obecnie wiemy, że ówcześni eksperymentatorzy ogrzewając węglany czy też 

podając je działaniu kwasów otrzymywali dwutlenek węgla i odpowiednio tlenek lub sól 

odpowiedniego  metalu. Prowadząc reakcję odwrotną czyli tlenku czy soli z dwutlenkiem 

węgla na powrót otrzymywali węglany. Black odkrył, że masy substancji poddanej kalcynacji 

i otrzymanej w reakcji produktu prażenia z wydzielonym dwutlenkiem węgla były sobie 

równe.  

Wodór		

Odkrycie tego pierwiastka, 

najlżejszego z gazów, stanowiło niezbędny 

krok na drodze do rozwiązania wielu 

problemów chemii. Wodór jest 

pierwiastkiem, którego atom tracąc elektron 

staje się „gołym” protonem, a przez to chemia wodoru jest unikalna gdyż jest chemią cząstki 

elementarnej. D. Mendelejew nazwał wodór najbardziej typowym z typowych pierwiastków, 

mając na myśli to, że zaczyna on układ okresowy. Choć jest pierwiastkiem o unikalnych 



właściwościach to jego otrzymanie jest bardzo proste (wystarczy cynk i kwas solny), 

wykonywane praktycznie w każdym szkolnym laboratorium w ramach podstawowych zajęć z 

chemii. W czasach gdy chemia nie była jeszcze nauką, a istniała jako alchemia z jej 

poszukiwaniami kamienia filozoficznego, takie kwasy jak solny, siarkowy(VI) i azotowy(V) 

były znane. Dostępne były też metale jak cynk i żelazo, a w literaturze z okresu wieków XVI-

XVIII znajdują się wzmianki, że alchemicy obserwowali wydzielanie się gazu podczas 

traktowania żelaza kwasem siarkowym(VI). Jednak nikt nie zadał sobie trudu sprawdzenia 

tego gazu i uznawano go za palną odmianę powietrza. 

Jednym z chemików obserwujących reakcje pomiędzy kwasami i metalami był 

Michaił Wasiljewicz Łomonosow, skądinąd prekursor chemii fizycznej, który w rozprawie z 

roku 1745 napisał: „rozpuszczanie niektórych metali w kwaśnych alkoholach prowadzi do 

powstawania palnego oparu wylatującego z otworu naczynia, który jest flogistonem”. 

Terminem „kwaśny alkohol” określano w owych czasach kwasy. Takie wyjaśnienie było 

zgodne z uznawaną w ówcześnie teorią flogistonową, a roztwarzanie metalu w kwasie 

prowadziło do uwolnienia materia ignea czyli „palnej pary”. Jednak panowanie teorii 

flogistonowej z jej pokrętnym tłumaczeniem procesów przyrodniczych miało się ku końcowi. 

Nadszedł czas ekscentrycznego brytyjskiego uczonego Henry Cavendisha. Cavendish był 

samotnikiem i dziwakiem, stroniącym do ludzi. Nie miał przyjaciół, studia na Uniwersytecie 

Cambridge przerwał przed uzyskaniem dyplomu, i szczególną niechęć żywił do kobiet. 

Służba kobieca w jego domu musiała być niewidoczna, a dyspozycje dla służących zostawiał 

co rano w holu swojej posiadłości. Nie posiadał żadnych zainteresowań poza naukowymi i 

całe dnie spędzał we własnym laboratorium. Jego brak zainteresowania sławą spowodował, że 

większość z jego odkryć nie zostało opublikowane za jego życia. Ten fakt powoduje, że nie 

można dokładnie określić czasu kiedy przeprowadził on badania dotyczące uwalniania gazów 

w reakcjach metali z kwasami. W każdym razie opis tych doświadczeń został opublikowany 



w roku 1766, ale biorąc pod uwagę, że zwykł on czekać z publikacją wyników badań bez 

końca należy przypuszczać, że eksperymenty przeprowadził lata wcześniej. Jego badania 

prowadzone w zakresie „pneumatycznej chemii” koncentrowały się na różnych rodzajach 

„powietrza” zawartego w związkach chemicznych w formie związanej i możliwościach jego 

wydzielenia. Zdając sobie doskonale sprawę z faktu, że wielokrotnie obserwowano 

wydzielanie gazu w reakcjach pomiędzy metalami i kwasami, Cavendish kolejny raz 

przeprowadził reakcje pomiędzy kwasami siarkowym(VI) i solnym z takimi metalami jak 

żelazo, cynk i cyna po raz pierwszy stwierdzając, że we wszystkich reakcjach produkt gazowy 

był tą samą substancją. Jednak, podobnie jak Łomonosow, opierając się na teorii 

flogistonowej opisał ten gaz jako „palne powietrze”. Podobnie jak Black, odkrywca 

dwutlenku węgla, tak Cavendish odkrywca wodoru, nie zdefiniowali tych gazów w sposób 

właściwy. Natomiast zasługą Cavendisha na tym polu jest zbadanie właściwości fizycznych 

wydzielającego się gazu. Swoje eksperymenty przeprowadzał w sposób pozwalający mu na 

zbieranie produktu gazowego, a tym samym ważenie, wyznaczenie ciężaru właściwego i co 

najistotniejsze stwierdzenie palności.  

To co istotne, to fakt, że tak wodór Cavendisha jak i dwutlenek węgla Blacka różnią 

się od powietrza, które nas otacza jak i różnią się od siebie. Ponieważ Cavendish ważył gazy 

wydzielające się w badanych reakcjach i znał też ich objętość mógł więc wyznaczyć wartość 

liczbową, którą określił jako gęstość. To właśnie jemu zawdzięczamy wprowadzenie tej 

wartości charakteryzującej gazy. Przyjmując wartość gęstości powietrza za równą jeden, 

określił, że gęstość uzyskanego wodoru wynosi 0.09, a dwutlenku węgla 1.57. Tu pojawiła się  

wewnętrzna sprzeczność pomiędzy Cavendishem eksperymentatorem i Cavendishem 

wyjaśniającym zjawiska na gruncie teorii flogistonowej. Ponieważ w reakcjach pomiędzy 

metalami i kwasami uzyskiwał flogiston, który z założenia powinien być pozbawiony masy 

(lub mieć masę ujemną) to otrzymywany gaz nie mógł być czystym flogistonem. Dodatkowo 



metale tracąc flogiston powinny stawać się lżejsze. Chcąc wybrnąć z mętliku jaki 

powodowała niezgodność eksperymentu z teorią zaproponował hipotezę, że otrzymywany w 

reakcjach gaz jest mieszaniną flogistonu i wody. Niemożność uwolnienia się od teorii 

flogistononowej nie pozwoliła Cavendishowi dojść do wniosku, że otrzymany przez niego 

gaz jest nowym, nieznanym pierwiastkiem pomimo, że dokonał on jego charakterystyki, 

podając gęstość, właściwości fizyczne i stwierdzając różność jego właściwości od powietrza. 

Jednak niezwykle silne oparcie na błędnej teorii podstawowej doprowadziło w konsekwencji 

do stworzenia równie błędnego wyjaśnienia danych eksperymentalnych.  

Stwierdzenie, że wodór został odkryty przez Cavendisha w roku 1766 jest mylące. 

Faktem jest, że opisał on sposób otrzymywania i określił właściwości wodoru, jednak można 

powiedzieć, patrząc z perspektywy lat, że „nie wiedział co robi”. Minie jeszcze wiele lat od 

eksperymentów Henry’ego Cavendisha, zanim wodór stanie się wodorem w obecnym 

rozumieniu i zajmie odpowiednie miejsce w szeregu pierwiastków chemicznych. Łacińska 

nazwa wodoru – hydrogenum – wywodzi się z dwóch greckich słów hydro i gennao 

oznaczających „tworzący wodę”. Nazwę zaproponował w roku 1779 A. Lavoisier po tym jak 

skład wody został określony. Symbol wodoru – H – oczywiści wywodzący się jak wszystkie z 

nazwy łacińskiej został zaproponowany przez J. Berzeliusa. 

Wodór jest zadziwiającym pierwiastkiem gdyż jego izotopy, deuter i tryt, posiadają 

właściwości fizyczne i chemiczne odróżniające je od najbardziej rozpowszechnionego izotopu 

H1
1 . Z chwilą odkrycia izotopów wodoru i stwierdzenia różnic we właściwościach 

fizykochemicznych uważano, że są one odrębnymi pierwiastkami i poszukiwano dla nich 

miejsca w układzie okresowym pierwiastków. Odkrycie izotopów wodoru chociaż znacznie 

późniejsze niż odkrycie wodoru to jednak stanowi kontynuację jego historii i warto o niej 

wspomnieć w tym miejscu. Rozpoczęła się ona na początku XX wieku jednak ówczesne 

badania nie pozwoliły na stwierdzenie występowania odmian izotopowych tego pierwiastka. 



Uwierzono, że wodór nie posiada odmian izotopowych. Jednak w roku 1931 pojawiła się 

sugestia, że wodór posiada izotop o masie atomowej równej 2 co spowodowało rozpoczęcie 

próby wyizolowania tej odmiany wodoru metodami fizycznymi. W roku 1032 trzej 

amerykańscy uczeni Harold Clayton Urey, Ferdinand Graft Brickwedde i Georg M. Murphy 

odparowując ciekły wodór i badając pozostałość metodami spektroskopowymi stwierdzili na 

drodze eksperymentalnej występowanie ciężkiej odmiany wodoru – deuteru – H2
1 . 

Występowanie tego izotopu w atmosferze stwierdzono dopiero w roku 1942. Deuter może 

zastępować prot, zwykłą odmianę wodoru, w związkach chemicznych i przykładowo w 1 

litrze wody morskiej znajduje się około 0,02 g deuteru. Jądro deuteru składa się z jednego 

protonu i jednego neutronu, przez co jego masa wynosi nieco ponad 2, dokładnie 2,0140 

jednostek masy atomowej. Nazwa deuter wywodzi się od greckiego słowa deuteros 

oznaczającego drugi, następny. Trzeci, radioaktywny izotop – tryt H3
1 – którego jądro składa 

się z protonu i dwóch neutronów, został odkryty w 1934 roku przez Marcusa Oliphanta, Paula 

Harteca i Ernesta Rutherforda. Zawartość trytu w atmosferze jest śladowa, choćby ze względu 

na niestabilność jądra tego izotopu. O ile tryt występuje w atmosferze ziemskiej powstając w 

wyniku oddziaływania promieniowania kosmicznego z atmosferą to kolejne izotopy wodoru 

aż do H7
1 zostały wytworzone sztucznie, a okresy połowicznego rozpadu charakteryzujące te 

izotopy są bardzo krótkie. Okres połowicznego rozpadu dla trytu wynosi 12,32 lat co jest 

długim czasem w porównaniu z czasami połowicznego rozpadu kolejnych cięższych 

izotopów wodoru liczonych w okresach wynoszących 10-22 sekundy. 

Azot	

Odkrycie dwutlenku węgla i 

wodoru nie wpłynęło na rozpoczęcie 



badań składu powietrza atmosferycznego. Dalej uważano powietrze za „klasyczny” gaz i 

żadne badania ani idee, które mogłyby wskazać na fakt, że atmosfera jest mieszaniną gazów 

nie zostały podjęte. Jednak badania w zakresie „chemii pneumatycznej” doprowadziły do 

odkrycia następnego gazu. Pomimo, że eksperymenty prowadzące do odkrycia azotu są 

związane z nazwiskiem szczególnego naukowca i ze szczególną datą w dziejach chemii to 

należy zdawać sobie sprawę, że cel tych badań nie był jednoznacznie ukierunkowany na 

badanie składu atmosfery. Musimy pamiętać, że czasy o których mówimy to okres 

zdominowany przez idee „chemii pneumatycznej”, a w związku z tym można jedynie sądzić, 

że badania miały mniej lub bardziej sensowny kierunek. 

Związki azotu, takie jak saletra czy kwas azotowy(V), były znane ludziom od dawna. 

W tekstach alchemicznych znajdują się doniesienia o obserwacji brązowych oparów tlenków 

azotu powstających w reakcjach, w których używano kwasu azotowego(V). Faktem 

pozostaje, że odkrycie azotu poprzez rozkład związków chemicznych był poza zasięgiem 

alchemików. Azot, bezbarwny, pozbawiony zapachu i smaku, niechętnie wchodzący w 

reakcje chemiczne gaz, był trudnym przeciwnikiem dla badaczy przyrody. Chociaż trudno 

jednoznacznie stwierdzić, w którym momencie zaczyna się historia odkrycia azotu jako 

pierwiastka, to możemy ją rozpocząć od dwóch uczonych H. Cavendisha i J. Priestleya aby 

zakończyć w momencie odkrycia i opanowania elektryczności, szczególnie w aspekcie 

badania nad przepływem prądu w gazach.  

Osobę Henry’go Cavendisha poznaliśmy już wcześniej. Drugi z wielkich uczonych, 

Joseph Priestley był nie mniej ciekawą postacią. Urodzony w 1733 roku Priestley od młodości 

był przeciwnikiem despotyzmu i wszelkich dogmatów, odrzucającym surowe zasady 

angielskiego protestantyzmu. Po ukończeniu studiów został pastorem w kongregacji unitarian, 

jednego z odłamów protestantyzmu, jednak wrodzona wada wymowy jak również jąkanie się 

utrudniało mu głoszenie kazań. W wieku dojrzałym pastor Pristley zainteresował się 



badaniami naukowymi i szczęśliwym trafem spotkał w Londynie Beniamina Franklina, który 

zasugerował mu opracowanie historii elektryczności. Dzieło napisane przez Priestleya 

znalazło uznanie w środowisku naukowym i spowodowało, że został on przyjęty w szeregi 

Królewskiego Towarzystwa Naukowego w Londynie.  

Zanim wrócimy do historii odkryci azotu, zatrzymajmy się na moment nad jednym z 

odkryć i jednocześnie wynalazków Priestleya, z którym mamy do czynienia na co dzień. W 

roku 1772 Priestley jadł obiad w domu księcia Northumberland, gdy arystokrata pochwalił się 

butelką wody destylowanej uzyskanej w opracowanym przez Charlesa Irvinga aparacie do 

destylacji. W tamtych czasach problemem był, zwłaszcza dla wyspiarskiej Anglii, dostęp 

marynarzy na statkach do świeżej wody. Woda zabierana w beczkach w czasie długich 

podróży morskich psuła się powodując kłopoty zdrowotne wśród załóg okrętów. Woda 

destylowana siłą rzeczy mogła być przechowywana dłużej nie ulegając zepsuciu. Priestley 

spróbowawszy wody z butelki księcia, stwierdził jej świeżość ale jednocześnie skrytykował 

jej smak, a właściwie brak smaku. W tamtych czasach nie zdawano sobie sprawy, że picie 

wody destylowanej jest szkodliwe dla zdrowia ze względu na wypłukiwanie z organizmu soli 

mineralnych. Priestley przypomniał sobie, że w browarze umieszczano naczynie z wodą nad 

powierzchnią fermentującej brzeczki. Woda w naczyniu, po krótkim czasie, nabierała 

doskonałego smaku. Wiedziano, że  w procesie fermentacji powstaje gaz (dwutlenek węgla) 

nazywany „ustalonym powietrzem”, a Priestley szybko skonstruował aparaturę do nasycania 

wody dwutlenkiem węgla stając się tym samym wynalazcą wody sodowej. Swoją wodę 

sodową zaprezentował on Pierwszemu Lordowi Admiralicji, który wysoko ocenił jej smak i 

nakazał umieszczenie na statkach floty Jego Królewskiej Mości urządzeń do nasycania wody 

dwutlenkiem węgla. Przez długi czas woda sodowa była stosowana jako lekarstwo i 

sprzedawana w aptekach. 



Wróćmy, po tej dygresji, do historii badań gazów. W roku 1777 Cavendish w 

prywatnym liście do Priestleya donosił, że udało mu się uzyskać nową odmianę powietrza 

nazwaną przez niego „duszącym powietrzem” lub „trującym powietrzem”. Gaz ten został 

otrzymany, jak donosił Cavendish, w wyniku wielokrotnego przepuszczania powietrza nad 

rozgrzanym do czerwoności węglem. Powstające „ustalone powietrze” (dwutlenek węgla) 

było usuwane w wyniku przepuszczania gazu przez płuczkę zawierającą roztwór zasady, a 

pozostałość stanowiło „duszące powietrze”. Cavendish nie prowadził dalszych badań nad tym 

gazem informując jedynie Priestleya o fakcie. Prawdą jest, że Cavendish powrócił po latach 

do badań swojego „duszącego powietrza” ale laur odkrycia natury tego gazu przypadł już 

komuś innemu. 

W czasie gdy do Priestleya dotarł wspomniany list od Cavendisha, był on zajęty 

innymi badaniami i początkowo nie wykazał zainteresowania tym tematem. W tym czasie 

zajmował się spalaniem różnych substancji w odmierzonych objętościach powietrza. 

Powstający dwutlenek węgla był usuwany przez przepuszczenie gazu przez płuczkę z 

roztworem wody wapiennej, a jako obserwację Priestley zanotował, że w wyniku spalania 

substancji i po usunięciu dwutlenku węgla („ustalonego powietrza”) ilość pozostającego gazu 

jest znacznie mniejsza od początkowej. W tamtym czasie poza tą raczej trywialną obserwacją 

nie był w stanie nic więcej dodać jako wyjaśnienie zaobserwowanych zmian objętości 

powietrza przed i po spaleniu w nim substancji. Ponieważ na odkrycie tlenu należy poczekać 

jeszcze dwa lata, Priestley wrócił do obowiązującej teorii wierząc, że w procesie prażenia 

metalu uczestniczy flogiston. Pozostająca po procesie spalania czy kalcynacji objętość 

powietrza jest wysycona flogistonem i przez to nie nadaje się do oddychania, i nie 

podtrzymuje palenia. Tymczasem Priestley był w posiadaniu gazu, który później zostanie 

nazwany azotem. Niestety błędna teoria nie pozwoliła kolejny raz na właściwe wyjaśnienie 

obserwowanych zjawisk i uniemożliwiła doprowadzenie odkrycia do końca.  



W roku 1772 Daniel Rutherford, uczeń Josepha Blacka, opublikował rozprawę 

magisterską zatytułowaną: „On the So-Called Fixed and Mephitic Air”. Black zajmował się 

dwutlenkiem węgla czyli „ustalonym powietrzem” i zaobserwował, że zapalona świeca 

umieszczona w naczyniu z dwutlenkiem węgla gaśnie. Problem zbadania tego zjawiska 

scedował na swojego ucznia Rutherforda, który w naczyniu zawierającym określoną ilość 

powietrza umieścił mysz. Po tym jak mysz zdechła, do naczynia wstawił palącą się świecę. Po 

zgaśnięciu świecy w naczyniu spalał fosfor do momentu aż i ten nie chciał się palić. Na 

koniec gaz pozostały w naczyniu przepuszczał przez płuczkę zawierającą absorbent 

dwutlenku węgla (wodę wapienną). To co pozostało, według obecnej wiedzy głównie azot, 

ponieważ nie podtrzymywało palenia jak również nie nadawało się do oddychania nazwał 

„szkodliwym powietrzem” lub „uszkodzonym powietrzem”. 

W latach siedemdziesiątych osiemnastego wieku mamy sytuację, gdzie azot jako taki 

jest znany, znane są jego niektóre właściwości, ale występuje pod trzema różnymi nazwami. 

Jest „flogistonowym powietrzem” Priestleya i równocześnie „szkodliwym powietrzem” lub 

„uszkodzonym powietrzem” Daniela Rutherforda. Teoria flogistonowa święci triumf 

opóźniając, a właściwie uniemożliwiając prawidłowe wyjaśnienie obserwacji pochodzących z 

eksperymentów. 

W roku 1787 A. Lavoisier z grupą francuskich uczonych pragnąc usystematyzować 

wiedzę na temat pierwiastków opracował zasady nomenklatury chemicznej nazywając 

„flogistonowe powietrze”, „szkodliwe lub uszkodzone powietrze” jedną nazwą – azot. Słowo 

to wywodzi się z greckiego i jest złożone z przedrostka „a” oznaczającego przeczenie i słowa 

„zoe” oznaczającego życie. W nazwie zawarte zostały te cechy gazu, które były znane 

ówczesnym badaczom, czyli niepodtrzymywanie palenia i niemożność oddychania tym 

gazem, jednym słowem brak zdolności do podtrzymywania życia. Z czasem okazało się, że 

nazwa nie odpowiada prawdziwej naturze tego pierwiastka, który jest niezbędny dla istnienia 



życia na Ziemi. Łacińska nazwa – Nitrogenium – wywodzi się od słowa oznaczającego 

„tworzący saletrę”. 

Na koniec historii odkrycia azotu wróćmy jeszcze do osoby Henry Cavendisha. To 

właśnie on przeprowadził eksperyment, który dowiódł, że azot jest składnikiem powietrza. 

Kwestionował on homogeniczność „flogistonowego powietrza” otrzymywanego w 

eksperymentach. W związku z tym przepuścił iskrę elektryczną przez gaz będący mieszaniną 

tlenu i „flogistonowego powietrza” uzyskując tlenki azotu, który następnie można było łatwo 

usunąć z naczynia reakcyjnego. Pomimo wielu powtórzeń, za każdym razem z początkowej 

ilości gazów pozostawała niewielka część, która nie brała udziału w reakcji i nie dawała się 

usunąć przez absorpcję. Za każdym razem pozostawało około 1/125 objętości azotu branego 

do eksperymentu. Cavendish nie potrafił wyjaśnić tego zjawiska obserwowanego w roku 

1785. Na odpowiedź trzeba było poczekać jeszcze kolejne 100 lat, aż zostaną odkryte gazy 

szlachetne. 

Tlen	

Odkrycie tlenu pod koniec XVIII 

wieku stało się kamieniem milowym na 

drodze rozwoju chemii. Przede 

wszystkim tlen, a właściwie jego 

odkrycie, pogrążyło ostatecznie teorię 

flogistonu. Wnioski jakie wysnuwano z wyników badań eksperymentalnych, opierając się na 

tej teorii były nie tylko błędne, ale samo jej stosowanie prowadziło do trudności w 

zrozumieniu natury. Mimo faktu, że wodór i azot odkryto opierając się na teorii flogistonu to 

jednak dalszy rozwój chemii wymagał innego spojrzenia na naturę niż to jakie miała to 

zaoferowania ta teoria. W obronie flogistonu przeprowadzano i powtarzano szereg 



analogicznych doświadczeń polegających na spalaniu i wyprażaniu różnych metali 

uzasadniając zachodzące procesy pobieraniem „substancji” z powietrza. Przykładowo w roku 

1673 Robert Boyle badając kalcynację ołowiu i antymonu doszedł do wniosku, że podczas 

ogrzewania do metalu przechodzi „materia ignea” z powietrza, a próbka metalu w połączeniu 

z tą materią zwiększa swój ciężar. Osiemdziesiąt lat później Łomonosow stwierdził, że 

wniosek Boyle’a był błędny gdyż to cząsteczki powietrza podczas spalania substancji 

mieszają się z nią i dlatego masa próbki po wygrzewaniu się zwiększa. 

W okresie gdy rozwinęła się „chemia pneumatyczna” francuski chemik Pierre Bayen 

w roku 1774 dyskutował problem wzrostu masy substancji podczas wygrzewania ich na 

powietrzu. Zgodnie z jego teorią podczas prażenia metalu swoisty rodzaj powietrza – fluid 

rozszerzalny – cięższy od powietrza dostaje się do metalu zwiększając jego ciężar. Bayen 

otrzymał swój fluid przeprowadzając termiczny rozkład związków rtęci, a następnie w 

wyniku reakcji fluidu z metaliczną rtęcią uzyskał czerwony związek. Niestety nie 

przeprowadził dalszych badań swojego fluidu, a przecież jak wiemy otrzymał on tlen, który w 

reakcji z rtęcią utworzył czerwony tlenek tego metalu. W tym samym roku J. Priestley 

przeprowadzał eksperymenty z tymi samymi związkami rtęci. Nieco wcześniej dokonał 

odkrycia, że rośliny zielone umieszczone w środowisku „ustalonego powietrza”, nie 

nadającego się do oddychania, przekształcają je w zwykłe powietrze, którym można 

oddychać. We wczesnych latach siedemdziesiątych osiemnastego wieku znany był „gaz 

saletrowy” powstający w reakcji pomiędzy rozcieńczonym kwasem azotowym(V) i opiłkami 

żelaza. Priestley odkrył, że można go przekształcić w reakcji ze sproszkowanym żelazem w 

inną odmianę „powietrza”, w której możliwe jest spalanie substancji ale oddychanie tym 

gazem jest niemożliwe. Z punktu widzenia współczesnej chemii wiemy, że odkrył on inny 

tlenek azotu, któremu zgodnie z teorią flogistonową nadał nazwę „pozbawiony flogistonu gaz 

saletrowy”. 



Data 1 sierpnia 1774 roku jest przełomowa z punktu widzenia historii chemii. Tego 

dnia Priestley umieścił czerwony tlenek rtęci w zamkniętym naczyniu i wystawił go na 

działanie promieni słonecznych skupionych za pomocą dużej soczewki. Związek zaczął się 

rozkładać uwalniając metaliczną rtęć i gaz, który za kilka lat zostanie nazwany tlenem. Jak 

widać tlen nie został odkryty w atmosferze, jak azot, lecz wydzielony z ciała stałego. Okazało 

się, że uzyskany przez niego gaz doskonale nadaje się do oddychania. Odkrywca tak 

scharakteryzował ten nowo odkryty rodzaj powietrza: „pięć lub sześć razy lepsze do 

oddychania, palenia, i moim zdaniem, do każdego innego celu niż zwykłe powietrze”. 

Badając nowo odkryty gaz stwierdził, że nic się nie dzieje podczas mieszania go ze zwykłym 

powietrzem, ale mieszanina z „gazem saletrowym” powoduje powstawanie brunatnych 

dymów. Obecnie wiemy, że nastąpiło utlenienie tlenku azotu (NO) do dwutlenku azotu NO2, 

o ile tlenek jest bezbarwny to dwutlenek azotu ma właśnie brunatne zabarwienie. Opierając 

się na teorii flogistonu nazwał ten nowy gaz „powietrzem odflogistonowanym”.  

Po dokonaniu tego odkrycia Priestley udał się do Paryża gdzie zaprezentował swoje 

doświadczenie Lavoisierowi. Lavoisier docenił wagę odkrycia jednak proponował inne 

wyjaśnienie zachodzących procesów, nie oparte o teorię flogistonu. Niestety Priestley 

zdecydowanie obstawał za flogistonem i w związku z tym uznawał odkryty przez siebie gaz 

za substancję złożoną, a nie jak twierdził Lavoisier za substancję prostą. Według francuskiego 

uczonego eksperymenty Priestleya dowodzą, że powietrze jest mieszaniną substancji. Anglik 

stał na stanowisku, że w „odflogistonowanym powietrzu” proces spalania zachodzi z większą 

gwałtownością, gdyż jako pozbawione flogistonu, może ono pochłonąć więcej „materia 

ignea”. Różnice zdań doprowadziły do wzajemnych animozji pomiędzy obydwoma 

uczonymi.  

W historii odkrycia tlenu mamy dwóch naukowców P. Bayena i J. Priestleya. Jednak 

jest jeszcze trzeci uczony, który najprawdopodobniej odkrył tlen wcześniej, jednak opóźnił 



publikację wyników swoich eksperymentów prze co odkrycie tlenu przypadło komu innemu. 

Mowa o szwedzkim chemiku Carlu Scheele. Przed swoim odkryciem tlenu był, jak większość 

badaczy tego okresu, wyznawcą teorii flogistonu i badał powietrze. Badał reakcje zachodzące 

podczas ogrzewania saletry, dwutlenku manganu, azotanów(V) metali ciężkich, węglanu 

srebra i tlenku rtęci otrzymując tlen prawdopodobnie w roku 1771. Wyniki swoich badań 

opublikował w pracy złożonej w roku 1775 w Szwecji i zatytułowanej „Chemische 

Abhandlung von der Luft und dem Feuer”, która ukazała się drukiem dopiero w roku 1777 

czyli wtedy gdy doniesienia Priestleya i Lavoisiera były już opublikowane. Dodatkowo 

Scheele pisał w języku niemieckim, a angielskie tłumaczenie jego pracy ukazało się dopiero 

w roku 1780. Zgodnie z obowiązującą wtedy nomenklaturą Scheele nazwał odkryty przez 

siebie gaz „ognistym powietrzem”, i zgodnie z teorią flogistonową twierdził, że odkryty przez 

niego nowy rodzaj powietrza w reakcji z flogistonem (wodorem) produkuje światło i ciepło 

czyli dwa podstawowe składniki materii. Scheele gdy dotarły do niego informacje o tym, że 

inni chemicy badając reakcje pomiędzy tlenem i wodorem uzyskali wodę, zmodyfikował 

swoją teorię i uznał tlen za sól, czyli kolejny składnik materii (zasada) w teoriach 

alchemicznych. Tlen Scheele’go stał się „zasadą solną” wody, a proces rdzewienia polegał na 

tym, że żelazo reagując z tlenem („ogniste powietrze”) tworzy wodę, która dodaje się do 

metalu zwiększając jego masę. Sheele badał też mieszaniny „ognistego powietrza” z innymi 

znanymi wówczas gazami. Po zmieszaniu „ognistego powietrza” z „zepsutym” czy też 

„szkodliwym powietrzem” Daniela Rutherforda stwierdził, że uzyskana mieszanina niczym 

nie różni się od zwykłego powietrza jakim oddychamy. Jednak oczywista dla nas wiedza, że 

powietrze jest mieszaniną gazów dla Scheele’go była niewyobrażalna, pomimo oczywistych 

faktów eksperymentalnych. 

Ostatecznie kres teorii flogistonu położył Lavoisier. Przeprowadzając wiele 

eksperymentów związanych ze spalaniem i kalcynacją różnych substancji odnosząc wyniki do 



obowiązującej teorii flogistonowej nie sposób było nie zauważyć pojawiających się 

nieścisłości, a wręcz sprzeczności jakie wynikały z opisu obserwacji w ramach tej teorii. 

Przeprowadzone przez Lavoisiera, i niezależnie Łomonosowa, doświadczenia polegające na 

spalaniu substancji w zamkniętych naczyniach pozwoliły na wysunięcie wniosku, że 

powietrze jest mieszaniną gazów. Wniosek ten był logiczną konkluzją z obserwacji, że po 

spaleniu substancji w określonej objętości powierza w naczyniu pojawia się podciśnienie. 

Początkowo Lavoisier przypuszczał, że gaz, który łączy się ze spalaną substancją jest tym, 

który J. Black nazwał „ustalonym powietrzem”. Jednak bardzo szybko zorientował się, że taki 

wniosek był błędny, ale sama idea pojmowania spalania jako łączenia się substancji z inną 

była rewolucyjna.  

 

Obraz z “Traité élémentaire de chimie” Antoine Lavoisiera wykonany przez Marie-Anne Paulze 
Lavoisier 

Wyniki swoich badań nad spalaniem różnych substancji w powietrzu przedstawił 20 

października 1772 roku Akademii Francuskiej, pisząc że spalany fosfor pochłania bardzo 

dużą ilość powietrza tworząc w wyniku spalenia „kwaśnego ducha fosforu” oraz znacznie 

zwiększając swój ciężar. 1 listopada, w nocie wysłanej do Akademii, rozszerza swoje 



obserwacje i wnioski pisząc o spalaniu siarki: „… to co obserwuje się podczas spalania 

fosforu i siarki może mieć miejsce również w przypadku spalania innych substancji. 

Przypuszczam, że wzrost ciężaru metali poddawanych procesom kalcynacji ma również ten 

sam charakter”. Łacińską nazwę tlenu – Oxygenium – zaproponował Lavoisier, a wynikała 

ona z faktu, że uważano w tamtych czasach, że wszystkie kwasy zawierają w sobie właśnie 

ten pierwiastek. Oxygenium wywodzi się z dwóch słów greckich – oxy – kwaśny i – gennao –

rodzę. 

Lavoisier przeprowadzał też wiele eksperymentów z „palnym powietrzem” i 

„odflogistonowanym powietrzem” czyli wodorem i tlenem. Cavendish zauważył, że w 

wyniku spalania wodoru w tlenie powstaje woda, jednak nie wyciągnął nasuwającego się 

wniosku o składzie tej pospolitej substancji. Podobnie postąpili i inni badacze tego okresu, jak 

Scheele, którzy próbowali wyjaśniać zachodzącą reakcję w oparciu o teorię flogistonową. 

Natomiast Lavoisier we współpracy z matematykiem Pierre Simon de Laplace dokonał 

syntezy wody z pierwiastków w naczyniu zanurzonym w rtęci. Wyniki ilościowe były 

wystarczające do potwierdzenia jego teorii, że woda nie jest substancją prostą, alchemicznym 

i filozoficznym elementem pokutującym od ponad dwóch tysiącleci, lecz związkiem dwóch 

gazów wodoru i tlenu. Lavoisier i jego współpracownicy zapoczątkowali niezwykle istotny 

proces w badaniach naukowych dotyczących przyrody. Byli oni pierwszymi naukowcami, 

którzy dokładnie ważyli substraty i produkty reakcji, które przeprowadzali. Dodatkowo 

reakcje zachodzące w fazie gazowej, a te były głównym przedmiotem „chemii 

pneumatycznej”, przeprowadzali w zamkniętych szklanych naczyniach, z których gazy nie 

mogły się ulotnić. W roku 1774 Lavoisier wykazał, że materia chociaż ulega zmianie w czasie 

reakcji chemicznej, to całkowita masa reagentów przed i po zakończeniu reakcji pozostaje 

niezmienna. We Francji prawo zachowania masy nosi nazwę prawa Lavoisiera, i jest 

podawane w formie będącej parafrazą z jego traktatu „Traité Élémentaire de Chimie” w 



postaci „Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme.”, czyli „Nic nie ginie, nic nie 

jest tworzone, wszystko się zmienia”. Nieco wcześniej analogiczne prawo sformułował 

Michaił Łomonosow również potwierdzając je na drodze eksperymentalnej. Inni badacze tego 

okresu, tacy jak J. Black czy H. Cavendish, swoimi eksperymentami położyli podwaliny 

umożliwiające powstanie stechiometrii, bez której nie jest możliwy dalszy rozwój chemii jako 

dziedziny nauki. 

Pozostała jeszcze do rozwiązania sprawa skomplikowanej nomenklatury, która ze 

względu na stosowanie kilku nazw tej samej substancji wprowadzała potworne zamieszanie. 

Wcześniej wspomnieliśmy o nazwach jakimi określano azot czyli „flogistonowe powietrze”, 

„szkodliwe powietrze” i „uszkodzone powietrze”, przy czym dwie ostatnie nazwy były 

używane przez uczonego, który odkrył ten gaz. W roku 1787 do Akademii Francuskiej 

wpłynął projekt opracowany przez grupę, w skład której wchodzili A. Lavoisier, L. B. Guyton 

de Morveau, C. Bertholet i A. Fourcroy. Przede wszystkim twórcy projektu nowej 

nomenklatury chemicznej odrzucili nieracjonalny pogląd na budowę materii składającej się z 

czterech żywiołów czyli ziemi, powietrza, ognia i wody. Na jego miejsce wprowadzili 55 

nowych substancji, których nie dało się metodami chemicznymi rozdzielić na prostsze. 

Oczywistym faktem jest, że zaproponowany nowy system był oparty na nowej tlenowej teorii 

budowy materii Lavoisiera. Jako substancje proste występowały: światło, ciepło, zasady 

tlenowe, wodór, azot, węgiel, siarka, fosfor oraz nieznane jeszcze „rodniki” kwasów solnego, 

borowego i fluorowego, 17 metali, pięć ziem będących głównie tlenkami magnezu, baru i 

strontu, trzy wodorotlenki (sodowy, potasowy i amonowy) i 19 „rodników” kwasów 

organicznych. Rodnikami nazywane były nieznane jeszcze związki lub pierwiastki, których 

kwasy znano. Nazwy kwasów zgodnie z nowym systemem, w którym były rozpatrywane jako 

związki danego pierwiastka z tlenem nosiły nazwy wskazujące na zawartą w nich ilość tlenu. 

I tak były kwasy siarkowy i siarkawy, fosforowy i fosforawy. Końcówkę –owy nadawano 



kwasom z większą ilością tlenu, a –awy zawierającym mniej tlenu. W podobnysposób 

tworzono nazewnictwo soli. Przykładowo siarczan miedzi i siarczyn miedzi, gdzie końcówkę 

–an uzyskiwały sole kwasów o większej zawartości tlenu, a –yn o mniejszej zawartościtego 

pierwiastka. System był spójny i jednoznaczny, pomijając zaliczenie do substancji prostych 

światła i ciepła, a ponadto pozwalał w miarę odkrywania nowych związków nadawać im 

nazwy nie tylko w sposób zrozumiały ale, co istotne, jednolity. Jako przykład niech posłuży 

siarczan(VI) miedzi nazywany zgodnie z tym systemem siarczanem miedzi zamiast „witriolu 

Wenus”. Nazwa podana w nowej nomenklaturze jednoznacznie wskazuje z jaką substancją 

mamy do czynienia. Wiemy od razu, że jest to sól kwasu siarkowego(VI) i miedzi, natomiast 

witriol Wenus może być czymkolwiek co tylko zechcemy przypisać tej enigmatycznej 

nazwie. W ten sposób ostatecznie zakończyła się epoka alchemii, a chemia stała się nauką 

ścisłą. 

Pierwiastki	odkryte	na	drodze	analizy	chemicznej	

W tym rozdziale zajmiemy się pierwiastkami odkrytymi na drodze analizy chemicznej 

różnych substancji, głównie minerałów. Postęp jaki dokonał się wraz z rozwojem technik 

eksperymentalnych w chemii miał zdecydowany wpływ na rozwój badań materii 

nieorganicznej. Okres, którym zajmiemy się w tym rozdziale rozpoczyna się odkryciem 

kobaltu, a kończy wraz z odkryciem wanadu, obejmując stulecie pomiędzy latami 1735 a 

1830. W tym czasie odkryto ponad 30 pierwiastków chemicznych na drodze analizy 

chemicznej różnych substancji. Jest sprawą oczywistą, że analiza chemiczna jest 

podstawowym narzędziem w badaniach substancji i dzięki jej technikom odkryto znacznie 

więcej pierwiastków chemicznych, ale nimi zajmiemy się w dalszej części. 



Kobalt	

Historia odkrycia kobaltu jest 

nierozerwalnie związana z historią nazwy 

tego metalu. Kobalt wywodzi swoją 

nazwę od minerału, który średniowieczni 

górnicy saksońscy nazwali „koboldem”, 

złym duchem, krasnalem czy też 

gnomem złośliwie chroniącym, przed górnikami, poszukiwanych rud. Ponadto złośliwość 

kobolda przenosiła się i na proces wytapiania rudy, podczas którego często wydzielały się 

trujące pary zawierające tlenki arsenu. Wynika to z faktu, że rudy kobaltu zawsze zawierają 

domieszkę arsenu. Błękitna emalia kobaltowa była znana już w starożytnym Egipcie, 

używana przy wyrabianiu biżuterii, barwieniu szkła i zdobieniu naczyń. 

Odkrywcą tego metalu jest szwedzki chemik Georg Brandt, który w roku 1735 w 

swojej dysertacji na temat półmetali opisał nowy, odkryty przez siebie pierwiastek. Przez 

półmetale rozumiał on substancje, których właściwości przypominają znane metale ale nie są 

ciągliwe. Brandt opisał sześć półmetali: rtęć, bizmut, cynk, antymon, arsen i kobalt. Ponieważ 

bizmut i kobalt występują często obok siebie w rudach, więc Brandt podał sposoby na ich 

rozróżnienie obejmujące między innymi fakt, że bizmut nie barwi szkła na niebiesko, ma 

bardziej metaliczny charakter w odróżnieniu od bizmutu, który łatwiej się topi a stopiony 

ulega kalcynacji tworząc żółty proszek. Dodatkowo bizmut tworzy amalgamat z rtęcią w 

odróżnieniu od kobaltu. Zachowanie tych metali w kontakcie z kwasem azotowym(V) i wodą 

królewską (łacińska aquia regia, mieszanina kwasów azotowego(V) i solnego w stosunku 

objętościowym 1:3) jest różne. Bizmut rozpuszczony w kwasie azotowym(V) tworzy biały 



osad po dodaniu wody do roztworu. Natomiast w przypadku roztworów kobaltu wymagane 

jest dodanie roztworu zasady do wytrącenia ciemnego lub czarnego osadu. 

W roku 1744 Brandt opisał minerał kobaltu zawierający w swoim składzie kobalt, 

żelazo i siarkę i dowiódł, że w tym minerale kobalt występuje w postaci siarczku. Do końca 

XVIII wieku kobalt został przebadany i scharakteryzowany nie tylko przez Brandta lecz 

również takich chemików jak Szwed Torben Bergman, Duńczyk Luis Jacques Thenard, 

Francuz Joseph-Luis Proust oraz szwedzkiego barona Jönsa Jacoba Berzeliusa. Należy 

wspomnieć, że wielu chemików w tamtym okresie nie wierzyło w odkrycie kobaltu. W roku 

1778 węgierski chemik P. Padaxe twierdził, że kobalt nie jest pierwiastkiem lecz związkiem 

żelaza i arsenu, chociaż uznawał niedawno odkryty nikiel za pierwiastek. Kobalt jak również 

nikiel bardzo często występują w meteorytach. W roku 1819 niemiecki chemik Friedrich 

Stromeyer donosił o odkryciu kobaltu w meteorytach, a nieco później Anglik Smithson 

Tennat w tym samym meteorycie znalazł nikiel. 

Nikiel	

Kobalt wykazuje duże 

podobieństwo do niklu, nawet jego 

nazwa ma „diabelskie” pochodzenie 

wywodząc się od niemieckiego słowa 

„Kupfernickel” co można rozumieć 

jako „diabelska miedź”. Na początku 

osiemnastego wieku w Saksonii odkryto minerał z wyglądu przypominający miedź, jako że  

charakteryzował się miedzianym połyskiem. Była to nikielina będąca stopem miedzi, niklu z 

dodatkiem  cynku lub magnezu. Ponieważ próby wytopienia z tego minerału miedzi spełzły 

na niczym, stwierdzono zatem, że musi to być sprawka złośliwego ducha gór –Nicka. 



Odkrycie kupferniklu spowodowało zainteresowanie składem tego minerału. W roku 1726 

niemiecki chemik I. Link badając próbkę minerału rozpuścił ją w kwasie azotowym 

otrzymując zielony roztwór. Na tej podstawie stwierdził, że jest to ruda kobaltu z dodatkiem 

miedzi. W Szwecji czerwony minerał niklu próbowano zastosować do barwienia szkła 

oczekując pojawienia się niebieskiej barwy charakterystycznej dla kobaltu. Ku zdziwieniu 

szklarzy zabarwienie się nie pojawiło, a minerał określono jako „kobalt, który utracił swoją 

duszę”. 

Tak wyglądała wiedza na temat niklu do roku 1751, kiedy to szwedzki mineralog i 

chemik Axel Frederick Cronstedt spróbował wydzielić miedź z rudy znalezionej na terenie 

kopalni kobaltu. W ramach swoich eksperymentów w kwaśnym roztworze tego minerału 

umieścił kawałek żelaza oczekując, że pokryje się on miedzią. Ku jego zaskoczeniu nic 

takiego się nie stało, zatem próbka nie zawierała miedzi. W związku z tym Cronstadt zwrócił 

uwagę na zielone kryształy znajdujące się w próbce minerału. Po wielu eksperymentach 

uzyskał z rudy metal, który w niczym nie przypominał miedzi. Opisał otrzymany przez siebie 

metal jako twardy i kruchy, słabo przyciągany przez magnes, podczas ogrzewania 

przekształcający się w czarny proszek i tworzący w kwasach piękne zielone roztwory. Mimo, 

że występuje on w rudzie o nazwanej kupfernikiel to stwierdził, że nazwa tego metalu 

powinna być krótsza i zaproponował nazwę nikiel. Obecnie wiemy, że w kupferniklu metal 

ten występuje w postaci arsenku. Podobnie jak w przypadku kobaltu przez pewien czas nie 

uznawano niklu jako substancji prostej. Uważano, że jest to mieszanina kobaltu, żelaza, 

arsenu i miedzi aż do roku 1775 kiedy to szwedzki chemik Torbern Olof Bergman wykazał, 

że żadna mieszanina tych metali nie tworzy substancji przypominającej właściwościami 

nikiel. 



Mangan	

Związki manganu, głównie 

tlenek MnO2, są znane od czasów 

starożytnych i były używane do 

barwienia szkła i w garncarstwie. W 

roku 1540 włoski metalurg Vannoccio 

Biringuccio opisał minerał piroluzyt, 

będący tlenkiem manganu jako brązowy, ale nie topliwy, materiał zabarwiający szkło i 

ceramikę na kolor fioletowy, dzięki któremu można uzyskać przezroczyste żółte lub zielone 

szkła. Pierwszym chemikiem, który uzyskał niewielkie ilości metalicznego manganu był 

najprawdopodobniej Austriak Ignatius Gottfried Kaim, który w dysertacji z roku 1770 

zatytułowanej De metallis dubis opisał proces redukcji tlenku manganu mieszaniną węgla z 

węglanem potasu prowadzący do otrzymania niebiesko-białych łamliwych kryształów. 

Niestety nie przeprowadził dalszych badań zadowalając się stwierdzeniem, że otrzymany 

produkt nie zawiera żelaza. Kolejnym chemikiem, który zajmował się piroluzytem był T. 

Bergman odkrywca niklu. On opisał ten minerał jako „czarną magnezję” różną od „magnezji 

białej” czyli tlenku magnezu. Nie udało mu się wydzielić z minerału wolnego metalu. 

Tu warto wspomnieć o pochodzeniu nazwy mangan, przez co stanie się zrozumiałe 

dlaczego Bergman odnosił piroluzyt do magnezji mimo, że są to związki dwóch różnych 

metali. Otóż nazwa pierwiastka – mangan – wywodzi się z czasów starożytnych, w których 

znano dwa czarne minerały pochodzące z Magnezji, rejonu położonego w Grecji. Słowo 

„magnes” wywodzi się od greckiego „magnitis lithos” czyli kamienia magnezowego. Jedna 

odmiana minerału przyciągała żelazo i prawdopodobnie stąd magnes. Druga ruda nie 

wykazywała właściwości magnetycznych, nosiła nazwę „magnesia” – rodzaj żeński od słowa 



magnes – i był to piroluzyt. W XVI wieku tlenek manganu nazywany był manganesum przez 

szklarzy i alchemików i wystepował pod dwiema formami „magnezji czarnej” (tlenek 

manganu) i „magnezji białej” (tlenek magnezu). Michele Mercati, fizyk i nadzorca papieskich 

ogrodów, „magnezję czarną” nazwał magnesia negra manganesa co doprowadziło w 

konsekwencji do nazwania pierwiastka, którego tlenkiem jest ten minerał, manganem. 

Analogicznie od magnesia alba pochodzi nazwa magnezu. 

Kolejnym naukowcem badającym piroluzyt był C. Scheele. W 1774 wysłał do 

Sztokholmskiej Akademii Nauk opis swoich trzyletnich badań nad piroluzytem, w którym 

opisał odkrycie dwóch nowych metali, baru i manganu oraz dwóch nowych gazów, później 

zidentyfikowanych jako chlor i tlen. W historii badań nad piroluzytem wyróżniają się dwie 

daty 16 maja i 26 czerwca 1774 roku. W maju Scheele wysłał próbkę oczyszczonego 

piroluzytu do swojego kolegi Johanna Gotlieba Gahna z prośbą o podjęcie próby jej rozkładu. 

Gahn umieścił sproszkowany piroluzyt w naczyniu z węglem i olejem i poddawał prażeniu 

przez jedną godzinę. Na dnie tygla zebrała się warstwa metalu, oddzielona od żużla, o 

ciężarze będącym jedną trzecią pierwotnej masy użytego piroluzytu. W czerwcu próbkę 

metalu otrzymał Scheele i po zbadaniu napisał do Gahna, że otrzymany półmetal różni się od 

innych znanych w tamtym czasie półmetali i przypomina żelazo. Możemy stwierdzić, że 

Gahn otrzymał metaliczny mangan jako pierwszy. Jednak uzyskany przez niego produkt 

zawierał znaczne ilości węgla. Niezależnie od Gahna, metaliczny mangan został otrzymany 

przez niemieckiego chemika L. Lisemanna w wyniku ogrzewani piroluzytu z fluorytem, 

wapnem i sadzą. 

Wracając do nazwy pierwiastka, łacińska nazwa – manganesum była używana do roku 

1808 kiedy to odkryto magnez i wtedy zmieniono nazwę łacińską na manganum. 



Bar	

Bar i pozostałe pierwiastki 

drugiej grupy układu okresowego nie 

występują w naturze w stanie wolnym. 

Najbardziej rozpowszechnione są ich 

siarczki i węglany. Jeden z minerałów 

baru znalazł się w sferze zainteresowań alchemików. W roku 1602 V. Casciaralo włoski 

szewc z Bolonii zanotował, że kamień boloński (baryt, siarczek baru) ogrzewany z węglem i 

olejem, a następnie ochłodzony do temperatury pokojowej emituje czerwone światło. Przez 

długie lata, aż do roku 1774 baryt był mylony z wapieniem, wierzono że wapień i baryt to 

dwie odmiany tej samej substancji. W tym roku Scheele badając piroluzyt z Gahnem odkrył 

nową substancję (tlenek baru), która w reakcji z kwasem siarkowym(VI) tworzyła biały osad. 

Gahn na podobnej drodze, dwa lata później również otrzymał tlenek baru. Do końca 

osiemnastego wieku tlenek baru był dobrze poznanym związkiem i przypuszczano, że 

zawiera on nowy, nieznany jeszcze metal. Jednak wydzielenie tego metalu było poza 

zasięgiem ówczesnych badaczy. Dopiero w 1808 roku Humphry Davy posługując się metodą 

jaką zastosował do otrzymania wapnia uzyskał metaliczny bar. 

Nazwa pierwiastka wywodzi się z łacińskiego słowa – Barium – czyli ciężki. 

Molibden	

Historia odkrycia molibdenu 

nie obfituje w zaskakujące 

zdarzenia. Jedyne co może dziwić, 

to fakt, że ten stosunkowo rzadki 



metal został odkryty w roku 1778, kiedy metody analizy chemicznej były dobrze znane. Po 

raz pierwszy molibden otrzymano w postaci tlenku. Związki tego metalu były mylone z 

węglem (grafitem) i związkami ołowiu, głownie siarczkiem ołowiu(II). Molibdenit, czarny 

siarczek molibdenu(IV), był używany podobnie jak grafit do barwienia powierzchni. Nazwa 

„molibden” wywodzi się z czasów starożytnej Grecji, gdzie ze względu na podobieństwo 

molibdenitu do rudy ołowiu, galeny, był nazywany molybdos czyli ołów. 

W roku 1754 szwedzki mineralog A. Cronstedt rozróżnił te dwie rudy, czyli galenę i 

molibdenit, i szczęśliwym trafem raport Cronstedta trafił w ręce Scheelego. W 1778 

przeprowadził on analizę molibdenitu traktując go stężonym kwasem azotowym(V) uzyskując 

biały osad. Ta sama próba przeprowadzona z grafitem nie dawała żadnych efektów. Proste i 

jednocześnie genialne doświadczenie pozwoliło stwierdzić, że molibdenit i grafit to dwie 

różne substancje. Scheele nazwał otrzymany biały produkt reakcji molibdenitu z kwasem 

azotowym(V) kwasem molibdenowym, gdyż w roztworze wykazywał on kwaśny odczyn. 

Prażąc otrzymany związek Scheele uzyskał tlenek molibdenu. Pozostało zredukowanie tlenku 

do czystego metalu jednak Scheele, ani jego kolega T. Bergman nie przeprowadzili tego 

procesu osobiście prosząc o jego wykonanie swojego znajomego Petera Jacoba Hjelma, który 

w roku 1781 przeprowadził redukcję tlenku molibdenu za pomocą węgla i oleju lnianego. 

Uzyskany przez niego metal był silnie zanieczyszczony węglem i węglikiem molibdenu. 

Czysty molibden, poprzez redukcję tlenku wodorem, otrzymał J. Berzelius w roku 1817. 

Scheele potwierdził, że molibdenit różni się od grafitu. Pozostaje jeszcze rozróżnienie 

tego minerału od rudy ołowiu. Dokonał tego Bengt Anderson Qvist, szwedzki chemik i 

mineralog, stwierdzając w 1754 roku, że minerał ten nie zawiera ołowiu. 

  	



Wolfram	

Pierwiastek ten, równie rzadki jak 

molibden, został odkryty w postaci tlenku 

już na początku osiemnastego wieku. Jego 

nazwa, która pojawiła się wcześniej niż 

zostało odkryty metal, wywodzi się od 

dwóch szwedzkich słów „tung” czyli ciężki oraz „sten” oznaczającej kamień. Nazwa tungsten 

funkcjonowała dawniej w języku polskim i nadal jest używana w językach angielskim i 

francuskim. Nazwa wolfram wywodzi się od łacińskiego „Wolframium”, pochodzącego od 

nazwy minerału wolframitu. Samo słowo wywodzi się z niemieckiego „Wolf” – wilk i 

„Rahm” czyli brud, kopeć, piana. Złożenie tych dwóch słów stosowane było przez górników 

poszukujących cyny. Przy wytopie rudy cyny zawierającej domieszki wolframitu uzyskiwano 

niepożądany efekt pienienia i stąd wzięło się określenie tego minerału jako wolframitu. 

Nazwy „lupi spuma” czyli „wilcza piana” na wolframit użył Agricola w 1546 roku, chcąc w 

ten sposób oddać straty cyny powodowane pienieniem się rudy przy wytopie. 

W roku 1761 niemiecki mineralog I. Lemann analizował wolframit jednak nie znalazł 

w próbce nic nowego. Podobne analizy Petera Wolfa skłoniły go do zasugerowania, że 

zawiera on jakąś nieznaną substancje, jednak nie był w stanie określić czym jest to „coś”. 

Wcześniej, w roku 1751, ten sam minerał opisał A. Cronstedt, a trzydzieści lat później 

zainteresował się nim Scheele. Potraktował on wolframit kwasem azotowym(V) otrzymując 

białą substancję przypominającą kwas molibdenowy. Jako analityk Scheele wskazał na 

różnice dzielące zbadany wcześniej kwas molibdenowy od nowego kwasu wolframowego i w 

konsekwencji jest uznawany za odkrywcę wolframu. W tym samym czasie podobne badania 

przeprowadził T. Bergman. Jego zdaniem, skutkiem dużej gęstości, wolframit powinien 



zawierać baryt i przeprowadzając analizy również otrzymał białą substancję nazwaną kwasem 

wolframowym. Jednak dalsze analizy doprowadziły go do błędnego wniosku, że kwasy 

molibdenowy i wolframowy są tym samym. W roku 1783 dwóch hiszpańskich chemików, 

bracia Juan José i Fausto Elhuyar Lubize stwierdzili, że kwas otrzymany z wolframitu jest 

identyczny z kwasem wolframowym, a ponadto z sukcesem przeprowadzili jego redukcję 

węglem do metalicznego wolframu. 

Tellur	

W drugiej połowie 

osiemnastego wieku na terenach 

ówczesnej Austrii (obecnie Rumunia) 

odkryto dziwną niebieskobiałą rudę. 

Odkrycie zapoczątkowało dyskusje 

wobec problemu czy nowo odkryty 

minerał zawiera, czy też nie zawiera złota. Nazwy tego minerału były przeróżne, ale 

sugerujące, że jednak zawiera on złoto. Nazywano go białym złotem, fałszywym lub 

problematycznym złotem lub też złotym pirytem antymonowym. Wielu uczonych twierdziło, 

że minerał nie zawiera złota lecz antymon, bizmut lub obydwa metale. W roku 1782 Franz-

Josef Müller baron von Reichenstein, austriacki główny inspektor do spraw górnictwa na 

terenie Transylwanii, przeprowadzając analizy minerału początkowo wydzielił z niego 

substancję przypominającą antymon. Jednak w miarę dalszych badań stwierdził, że ma do 

czynienia z nieznanym jeszcze metalem. Nie mając pewności co do swojego odkrycia 

skontaktował się z T. Bermanem jednak próbka jaką wysłał do analiz była za mała do 

uzyskania jednoznacznej pewności co do odkrycia nowego pierwiastka. Jedyne co mógł 

zagwarantować Berman to fakt, że nie jest to antymon. W 1789 roku Pál Kitaibel, botanik i 



chemik węgierski, również dokonał analogicznego odkrycia jak von Reichenstein, 

wydzielając nieznany metal z rudy, jednak stwierdził, że badana próbka jest molibdenem 

zanieczyszczonym antymonem. Przez następne piętnaście lat nikt nie zainteresował się 

odkryciem barona von Reichenstein. Drugi rozdział historii odkrycia telluru rozpoczął 

niemiecki chemik Martin Heinrich Klaproth, który na sesji naukowej Berlińskiej Akademii 

Nauk dnia 25 stycznia 1798 roku wygłosił referat na temat złotonośnej rudy barona von 

Reichensteina określając odkryty przez niego nowy pierwiastek łacińskim słowem 

„Tellurium” czyli „Ziemia”. Pomimo faktu, że Klaproth otrzymał próbki rudy od von 

Reichensteina to odkrycie nowego pierwiastka przypisał całkowicie swojej osobie.  

Przez długi czas tellur był uważany za metal aż do momentu gdy w 1832 roku 

Berzelius wykazał podobieństwo pomiędzy nim a selenem i siarką. Od tego momentu tellur 

przestał być uważany za metal i stał się niemetalem. 

Stront	

W roku 1787 odkryto 

Szkocji, w rudzie ołowiu nowy 

minerał stroncjanit, który część 

mineralogów uważała za odmianę 

fluorytu czyli minerału będącego 

fluorkiem wapnia, a inni za baryt czyli węglan baru. 

W 1790 roku Szkot Adair Crawford zaangażował się wraz ze swoim kolegą 

Williamem Cruikshankiem w badania nad wydzieleniem baru. Działając na stroncjanit 

kwasem solnym zauważył, że otrzymany związek różni się od chlorku baru. Przede 

wszystkim rozpuszczalność w wodzie uzyskanego związku była większa niż chlorku baru, a 

dodatkowo te dwa związki różniły się kształtem kryształów wydzielonych z roztworu. W 



związku z tym Crawford uznał, że stroncjanit jest związkiem innego niż bar pierwiastka. Do 

podobnych wniosków doszli dwaj inni niemieccy uczeni, Friedrich Gabriel Sultzer i Johann 

Friedrich Blumenbach, którzy badając minerały również stwierdzili różnice pomiędzy 

witerytem, minerałem będącym węglanem baru, i stroncjanitem. Badaniem tego minerału 

zajmował się również szkocki chemik Thomas Charles Hope, który zaproponował jego nazwę 

pochodzącą od nazwy wioski Strontian, gdzie minerał ten został odkryty. Jednak wydzielenie 

strontu w formie metalicznej stało się możliwe dopiero na początku XIX wieku, kiedy to H. 

Davy, w 1808 roku, wykorzystał w tym celu elektrolizę stopionej mieszaniny chlorku strontu 

i tlenku rtęci. To właśnie Davy zaproponował współcześnie obowiązującą nazwę dla tego 

pierwiastka. 

Cyrkon	

Minerały zawierające cyrkon 

są znane od czasów pradawnych. 

Jeden z minerałów, od którego 

pochodzi nazwa tego pierwiastka, 

krzemian cyrkonu ze względu na 

swoje różne barwy w zależności od występującym w nim domieszek, był i pozostaje 

cenionym kamieniem wykorzystywanym w jubilerstwie. Jedna z odmian minerału cyrkonu – 

hiacynt – jest szczególnie ceniony. Ze względu na swoją czerwono–pomarańczową barwę 

uważano, że jest to odmiana rubinu lub topazu. Dodatkowo kryształy minerału cyrkonu mogą 

wykazywać tak zwany efekt kociego oka. Jest to zjawisko optyczne polegające na pojawianiu 

się smugi światła przypominającej kształtem oko kota. W miarę obracania kryształu smuga 

przemieszcza się po jego powierzchni potęgując efekt. Dodatkowo odpowiednie oszlifowanie 

kamienia wzmacnia ten efekt. 



Pomimo tego, że cyrkon jako minerał jest znany od dawna, to jego badania dotyczące 

składu rozpoczęły się dopiero pod koniec osiemnastego wieku. W roku 1787 niemiecki 

chemik Johann Christian Wiegleb analizując minerał cyrkon stwierdził występowanie w nim 

tylko krzemu i tlenu z niewielką domieszką wapna, magnezu i żelaza. Podobne, choć 

dokładniejsze analizy przeprowadził T. Bergman, który określił skład cyrkonu na 25% tlenku 

krzemu, 40% tlenku glinu, 13% tlenku żelaza i 25% tlenku wapnia. Dopiero w roku 1789 M. 

Klaproth, ogrzewając próbkę sproszkowanego cyrkonu (minerał) z wodorotlenkiem sodu w 

srebrnym tyglu, a następnie rozpuszczając uzyskany stop w kwasie siarkowym(VI) uzyskał 

nowy związek. Analiza otrzymanej substancji wykazała, że składa się ona z 25% tlenku 

krzemu, 0,5% tlenku żelaza i 70% tlenku nowego pierwiastka, cyrkonu. W tym samym roku 

podobny proces przeprowadził Guyton de Morveau we Francji uzyskując podobny skład 

analizowanej próbki co Klaproth, a tym samym potwierdzając jego analizę. Otrzymanie 

metalicznego cyrkonu nie jest proste. Próby Davy’go wydzielenia metalu z jego tlenku na 

drodze elektrolitycznej nie zakończyły się sukcesem. Dopiero Berzelius w 1824 roku 

ogrzewając mieszaninę potasu, fluorku potasu i tlenku cyrkonu w platynowym tyglu uzyskał 

czysty metaliczny cyrkon. 

Uran	

Zadziwiający jest fakt, że historia 

wykorzystania związków uranu datuje 

się od 79 roku naszej ery. Wtedy to 

rozpoczęto stosować tlenek uranu jako 

dodatek do szkieł nadający im żółtą 

barwę. Poczynając od wieków średnich 

blendę uranową wydobywano na terenie obecnych Czech w okolicach Jáchimova, i 



stosowano do barwienia szkła na żółty kolor. Odkrywcą uranu jest Martin Heinrich Klaproth, 

który w 1789 roku badając blendę uranową rozpuścił próbkę w kwasie azotowym(V) a 

następnie zobojętnił roztwór wodorotlenkiem sodu uzyskując żółty osad. Otrzymany osad był 

rozpuszczalny w nadmiarze wodorotlenku, a składał się z drobnych heksagonalnych 

kryształków. Klaproth doszedł do wniosku, że otrzymał tlenek nowego metalu i podjął się 

prób jego uzyskania. Redukcja otrzymanej substancji węglem doprowadziła do uzyskania 

czarnego, błyszczącego proszku na dnie tygla i Klaproth uznał, że otrzymał nowy, nieznany 

do tej pory metal. Niestety nie była to prawda gdyż to co uzyskał Klaproth było mieszaniną 

tlenków uranu, może z niewielką zawartością czystego metalu. W każdym razie przekonany o 

sukcesie zaproponował nazwę dla nowego metalu, nazywając nowy pierwiastek Uranem. 

Nazwę pierwiastka zaczerpnął od nazwy planety – Uran – odkrytej osiem lat wcześniej przez 

angielskiego astronoma Fredericka Williama Herschela. Uzasadniając nadanie akurat tej 

nazwy nowemu pierwiastkowi napisał: „W czasach starożytnych znanych było tylko siedem 

planet i uważano, że odpowiadają one siedmiu znanym metalom. Zgodnie z tą tradycją nowy 

metal powinien nosić nazwę nowo odkrytej planety”. Uran został uznany za nowy 

pierwiastek, jednak jako metal nie został wydzielony jeszcze przez długi czas. Sześć lat po 

śmierci Klaprotha w roku 1817 Johann Augustus Arfvedson szwedzki chemik, uczeń 

Berzeliusa podjął próby zredukowania ciemnozielonego tlenku uranu wodorem. Arfvedson 

wierzył, że użyty do redukcji związek uranu jest tlenkiem tego metalu na niższym stopniu 

utlenienia. Teraz wiemy, że wykorzystał on związek o wzorze U3O8. W wyniku 

przeprowadzonej redukcji otrzymał brązowy proszek i uznał go za metaliczny uran. Niestety 

związkiem otrzymanym przez niego był inny tlenek uranu – UO2. 

W roku 1841 francuski chemik Eugène-Melchior Péligot zastosował z sukcesem inną 

metodę redukcji. Péligot ogrzewał bezwodny chlorek uranu z metalicznym potasem w tyglu 

platynowym uzyskując czarny proszek. Właściwości uzyskanej substancji różniły się 



zdecydowanie od tego co uzyskał Klaproth. Sztabkę metalicznego uranu otrzymał francuski 

chemik Ferdinand Frederic Henri Moissan w skonstruowanym prze siebie elektrycznym piecu 

łukowym pozwalającym na uzyskanie bardzo wysokich temperatur. Otrzymaną w maju roku 

1896 sztabkę uranu przekazał następnie Becquerelowi, który odkrył jego radioaktywność. 

Tytan	

Odkrywcą tego pierwiastka 

był Anglik William Gregor, który 

wcale nie był chemikiem, a 

duchownym i mineralogiem. Jego 

zainteresowania mineralogią 

powodowały, że od czasu do czasu 

wykonywał analizy znalezionych próbek. Któregoś dnia zainteresował się czarnym piaskiem, 

który znalazł na terenie swojej parafii w Mannacan, miejscowości położonej na terenie 

południowej Kornwalii. Poddał ten minerał w roku 1791 bardzo skrupulatnej analizie. O 

dokładności wikarego Gregora może świadczyć skład próbki określony przez niego jako: 40 i 

9/16 procenta tlenku żelaza, 3 i ½ procenta krzemu oraz 45% związku, opisanego jako 

czerwonobrązowe wapno. Dodatkowo podał jeszcze stratę jaką przyniosła analiza określając 

ją na 4 i 15/16 procenta początkowej próbki. Znaleziona czerwonobrązowa substancja 

zainteresowała badacza, który rozpuścił ja w kwasie siarkowym(VI) otrzymując żółty 

roztwór. Roztwór potraktowany cynkiem, cyną lub żelazem zmieniał kolor na fioletowy. O 

swoim odkryciu poinformował Królewskie Towarzystwo Geologiczne w Kornwalii oraz 

niemieckie czasopismo naukowe Annalen Crell, ale będąc skromnym człowiekiem zaznaczył, 

że jego badania są niekompletne i wymagają uzupełnienia ze strony bardziej doświadczonych 

uczonych. Jego przyjaciel D. Hawkings, również mineralog, przekonywał Gregora, że 



zbadany przez niego piasek jest nowym, nieznanym jeszcze, minerałem dodatkowo 

zawierającym w swoim składzie nieznany metal. Gregor przekonany opinią kolegi 

zaproponował nazwę dla nowego metalu „mennacyn”, a minerał w którym został odkryty 

„mennakonit”. Obecnie minerał badany przez Gregora nosi nazwę ilmenitu i jest to tytanian 

żelaza o wzorze FeTiO2. Podobne badania przeprowadził Franz Joseph Müller baron von 

Reichenstein jednak nie udało mu się zidentyfikować uzyskanej substancji. 

Klaproth, znając doniesienia Gregora ale im nie dowierzając, w roku 1795 wyizolował 

tlenek tytanu z próbki minerału sprowadzonego z terenu obecnej Słowacji. Minerałem tym 

był rutyl czyli tlenek tytanu TiO2. Ponieważ badania Klaprotha doprowadziły do tego samego 

skutku co doświadczenia Gregora uznał on, że Gregor odkrył tytan. Obowiązującą nazwę dla 

nowego metalu nadał Klaproth. Uzyskanie metalicznego tytanu jest skomplikowane i było 

poza możliwościami ówczesnych badaczy. Próby redukcji tlenku tego metalu przy użyciu 

węgla prowadzą nie do otrzymania metalicznego tytanu, a jego węgliku. Dopiero w roku 1910 

udało się otrzymać metal w postaci czystej Matthewowi Albertowi Hunterowi, który ogrzewał 

chlorek tytanu z metalicznym sodem w reaktorze stalowym w temperaturze 700–800°C. 

Tytan o bardzo wysokiej czystości otrzymano w roku 1925 dzięki zastosowaniu metody 

opracowanej przez Anton Eduard van Arkela i Jan Hendrik de Boera. Metoda polega na 

rafinacji tytanu w zamkniętym reaktorze gdzie, pod obniżonym ciśnieniem, pary jodu reagują 

z zanieczyszczonym tytanem tworząc jodek tego metalu, który następnie rozkłada się na 

ogrzanym oporowo drucie wolframowym. Aż do roku 1946 tytan nie znalazł zastosowania ze 

względu na trudności i koszty związane z jego otrzymaniem. W tym roku William Justin 

Kroll opracował technologię uzyskiwania metalicznego tytanu przez redukcję jego chlorku 

magnezem. 



Chrom	

Pomimo tego, że minerały 

zawierające chrom są znane od bardzo 

dawna wydzielenie z nich metalu nie jest 

łatwe i historia jego odkrycia 

rozpoczyna się dopiero w XVIII wieku. 

W roku 1766 krokoit, jedna z rud chromu została poddana analizie po raz pierwszy przez 

niemieckiego chemika Johanna Gottloba Lehmanna. Czerwony minerał znaleziony na terenie 

kopalni w górach Uralu potraktował on kwasem solnym uzyskując piękny 

szmaragdowozielony roztwór. Niestety badania doprowadziły go do błędnego wniosku, że 

minerał ten jest rudą ołowiu zanieczyszczoną żelazem i selenem. Krokoit jest chromianem 

ołowiu o wzorze PbCrO4. Kolejne badania krokoitu podjął w 1770 roku Peter Simon Pallas, 

który w owym czasie zwiedzał ten sam górniczy rejon co wcześniej Lehmann. Pallas był 

podróżnikiem, geografem i mineralogiem, a nie chemikiem. Próbki krokoitu przekazał on 

znanemu chemikowi Luisowi Nicolasowi Vauquelinowi. Pierwsze badania krokoitu 

przeprowadzone przez Vauquelina pozwoliły mu stwierdzić, że minerał zawiera tlen, żelazo i 

glin. Czyli ta analiza również nie prowadziła do poprawnych danych. Jednak kolejne analizy 

wykonane w roku 1797 pozwoliły mu na stwierdzenie, że minerał ten zawiera nieznany metal. 

Vauquelin gotował sproszkowany krokoit z roztworem węglanu potasowego w wyniku czego 

otrzymywał osad węglanu ołowiu oraz żółty roztwór, który według niego zawierał sól 

potasową kwasu nieznanego metalu. Po zadaniu tego roztworu różnymi odczynnikami 

wytrącały się z niego różnobarwne osady. I tak po wprowadzeniu do niego soli rtęci wytrącał 

się czerwony osad, sole ołowiu wytrącały żółte osady, a chlorek cyny zmieniał  barwę 

roztworu na zieloną. Wyniki tych reakcji uświadomiły Vaquielinowi, że ma do czynienia z 



nowym pierwiastkiem, a jego otrzymanie w formie tlenku było sprawą prostą. Vauquelin 

zidentyfikował również występowanie tego pierwiastka w takich kamieniach szlachetnych jak 

rubin i szmaragd. Próby otrzymania czystego metalu w wyniku redukcji jego tlenku węglem 

nie powiodły się; uzyskiwano jedynie węglik chromu. 

Nazwa chrom pochodzi z języka greckiego – chroma – kolor. 

Beryl	

Historię znajomości minerałów 

zawierających w swoim składzie beryl 

można datować na czasy starożytnego 

Egiptu, a pewnie i wcześniejsze gdyż 

kamienie szlachetne jak szmaragd, 

akwamaryn czy heliodor są znane od 

niepamiętnych czasów. Podobnie jego minerały jak beryl, chryzoberyl i fenakit były znane od 

dawna. Natomiast właściwości tego pierwiastka, a szczególnie podobieństwo do glinu 

powodowało, że nie tylko jego odkrycie było trudne, ale równie kłopotliwe było również 

zakwalifikowanie go do odpowiedniej grupy układu okresowego. Pierwsze analizy minerału o 

nazwie beryl zostały przeprowadzone przez niemieckiego chemika Franza Acharda, znanego 

nam już z wcześniejszych partii tekstu, to on opracował metodę otrzymywania cukru z 

buraków. Achard przeprowadził sześć analiz w roku 1779 i przedstawił wyniki w nowej jak 

na tamte czasy formie. Analizy wykazały, że minerał składa się z 21,7% tlenku krzemu, 

60,05% tlenku glinu, 5,02% tlenku żelaza i 8,3% tlenku wapnia. Całkowita zawartość 

znalezionych składników to 95,07%, pozostałe niecałe 5% Achard uznał za spowodowane 

stratami wynikającymi z techniki prowadzonych analiz. Podobny skład określił w 1785 roku 

Johann Jakob Bindheim przy czym suma składników w jego przypadku wyniosła 101%. W 



1797 roku M. H. Klaproth przeprowadzał analizy peruwiańskich szmaragdów otrzymanych 

od rosyjskiego dyplomaty Dmitrija Władimirowicza Golicyna. Suma składników określona w 

wyniku analiz Klaprotha nie osiągała 100%. Określił on skład analizowanych szmaragdów 

jako 66,25% tlenku krzemu, 31,25% tlenku glinu i 0,5% tlenku żelaza czyli w sumie 98%. 

Brakujące 2% uznał za straty powstałe w procesie analizy. 

W tym samym czasie we Francji analizy szmaragdów i minerałów berylu prowadził 

inny znakomity analityk Luis Vauquelin. Badania berylu i szmaragdu rozpoczął on w roku 

1793 nie znajdując w nich nic poza tlenkami krzemu, glinu, żelaza i wapnia. Natomiast to co 

odróżniało Vauquelina od innych badaczy to fakt, że zrozumiał on jak trudnym może być 

odkrycie nowego pierwiastka jeżeli jego właściwości są bardzo podobne do już znanych. 

Podobieństwo powoduje, że natrafiając na nową substancję porównuje się jej właściwości z 

już znanymi i można, w przypadku bardzo podobnych substancji, przeoczyć drobne różnice. 

Vauquelin znał doniesienia francuskiego mineraloga René Just Haüy, który stwierdził, że 

kształt kryształów szmaragdu i berylu (minerał) jest taki sam. Kryształy maja takie same 

kształty, ale co ze składem? Analizy chemiczne prowadziły do podobnych wyników w 

jednym i drugim przypadku pokazując, że są to krzemiany glinu. Wyniki analiz były 

podobne, ale nie jednakowe, a występujące różnice należało wyjaśnić. Vauquelin 

przypuszczał, że nieodkryty jeszcze pierwiastek „ukrywa się”, czy jak należałoby określić w 

sposób bardziej naukowy, jest maskowany przez glin. Wreszcie 14 lutego 1798 roku 

Vauquelin przedstawił Paryskiej Akademii Nauk raport zatytułowany: „O akwamarynie lub 

berylu i odkryciu nowej ziemi w tym minerale”. Pierwsze wyniki analiz szmaragdu i berylu, 

przeprowadzonych prze niego dały następujące wyniki:  

Beryl: 69 części tlenku krzemu, 21 części tlenku glinu, 8 do 9 części tlenku wapnia i 

1,5 części tlenku żelaza 



Szmaragd: 64 części tlenku krzemu, 29 części tlenku glinu, 2 części tlenku wapnia i 3 

do 4 części tlenku chromu i 1 lub 2 części wody. 

Vauquelin czy to za sprawą intuicji czy z innego powodu przypuszczał, że oznaczony 

tlenek glinu zawiera domieszkę nieznanej substancji o bardzo zbliżonych właściwościach, i z 

tego powodu niezwykle trudnej do znalezienia. Niezwykła intuicja Vauquelina pozwoliła mu 

stwierdzić, że ta domieszka, nieznana ziemia jak ją określano, nie tworzy ałunów. Dla 

odkrytego nieznanego pierwiastka proponowano nazwę glucyn, które to określenie wywodzi 

się z języka greckiego – glykys – słodki, ponieważ tlenek berylu charakteryzuje się słodkim 

smakiem. Nazwę tę szybko porzucono po interwencji Klaprotha, który zauważył, że tlenek 

itru jest również słodki, i zaproponował nazwę „berylina”.  

Nazwę beryl po raz pierwszy użył Friedrich Wöhler, który w roku 1828, niezależnie 

od Antoine Bussy’ego wydzielił ten pierwiastek w formie metalu w wyniku reakcji pomiędzy 

jego chlorkiem i metalicznym potasem w tyglu platynowym. Metal o większej czystości 

został otrzymany przez francuskiego chemika Paul Marie Alfred Lebeau w 1898 roku w 

wyniku elektrolizy stopionej mieszaniny fluorku berylu i fluorku sodu.  

Niob	i	tantal	

Wczesne badania prowadzące 

do odkrycia tych pierwiastków są ze 

sobą tak bardzo związane, że trudno 

omawiać je osobno. Historia ich 

odkrycia rozpoczyna się 26 listopada 

1801 roku kiedy to Charles Hatchett, 

angielski chemik, wygłasza raport w Towarzystwie Królewskim zatytułowany „Analiza 

minerału pochodzącego z Ameryki Północnej i zawierającego nieznany metal”. Doniesienia o 



odkryciach nowych pierwiastków wzbudzały w owym czasie duże zainteresowanie, jednak 

raport Hatchetta przeszedł bez echa. Możliwe, że było to spowodowane tym, że Hatchett 

uzyskał próbkę analizowanego minerału nie bezpośrednio z terenu Ameryki Północnej, a ze 

znacznie bliższego miejsca jakim było Muzeum Brytyjskie w Londynie. W zbiorach muzeum 

znajdował się eksponat opisany w katalogu jako: „czarna ruda przesłana do muzeum przez 

Wintropa z Massachusetts”. 

Hatchett początkowo sądził, że próbka 

ta jest rudą chromu i próbował 

wyizolować z niej kwas chromowy. 

Ale sprawy przybrały inny obrót bo 

jak wiemy obecnie minerał z 

Massachusetts zawiera różne metale, i 

wydzielenie z niego konkretnego 

metalu jest trudne. Ponieważ w badanej próbce nie było chromu więc wydzielony przez 

Hatchetta kwas nie mógł być kwasem chromowym, a zamiast tego powinien to być tlenek 

nowego, nieznanego metalu. Ze względu na miejsce, z którego pochodziła próbka rudy nadał 

on nazwę odkrytemu przez siebie pierwiastkowi kolumbin. Rok później nastąpiło wydarzenie, 

które dodało pikanterii odkryciu nowego pierwiastka. W grudniu 1802 roku szwedzki chemik 

Anders Ekeberg badając rudę pochodzącą z okolic wioski Itterbul odkrył w niej tlenek 

nowego metalu. Zadziwiające było, że biała substancja nie rozpuszczała się w mocnych 

kwasach nawet przy stosowaniu dużych nadmiarów stężonych kwasów. Wszelkie próby 

rozpuszczenia otrzymanego przez Ekeberga tlenku w kwasach zawiodły i to podsunęło mu 

myśl aby nazwać nowy pierwiastek tantalem. Był on przekonany, że odkrył nowy pierwiastek 

i swoim odkryciem podzielił się ze środowiskiem naukowym. 



Kolejnego zadziwiającego odkrycia dokonał angielski chemik William Hyde 

Wollaston, który w doniesieniu z 1809 roku raportował, że nie znalazł, w wyniku analiz, 

różnic pomiędzy kolumbinem Hatchetta i tantalem Ekeberga. Wollaston pisał w artykule 

zatytułowanym „On the Identity of Columbium and Tantalum”, że obydwa tlenki mają bardzo 

zbliżoną gęstość i podobne właściwości chemiczne. Konkludując stwierdził, że Ekeberg 

odkrył kolumbit niezależnie od Hatchetta potwierdzając tym samym wcześniejsze jego 

odkrycie. W dyskusję na temat tych odkryć włączył się Berzelius, który poparł nazwę tantal 

nadaną nowemu pierwiastkowi przez Ekeberga jednocześnie uważając, że obydwie nazwy 

powinny zostać zapisane w historii odkrycia tego metalu. Jesienią 1814 roku napisał w 

prywatnym liście do swojego znajomego, szkockiego chemika Thomasa Thomsona, że  w 

żadnym wypadku nie chce umniejszać rangi odkrycia Hatchetta, ale jego obowiązkiem jest 

pamiętać iż przed analizami Ekeberga o metalu tym i właściwościach jego tlenku nic nie było 

wiadome. Berzelius sądził, że kwas kolumbinowy Hatchetta był mieszaniną tlenku tantalu i 

kwasu wolframowego. Jednak w niedługim czasie okazało się, że w próbce kolumbinu nie 

było wolframu. 

Ostatecznie problem czy tantal i kolumbin to te same czy różne metale został 

rozwiązany przez ucznia Berzeliusa niemieckiego chemika Heinricha Rose w 1846 roku. 

Dowiódł on, że te dwa metale są różne i w związku z tym Hatechett i Ekeberg odkryli dwa 

różne pierwiastki. Rose poddawał analizie rudy, z których wyodrębniono te metale 

pochodzące z różnych źródeł i za każdym razem znajdował w nich tantal oraz inny 

pierwiastek, którego właściwości były bardzo zbliżone do tantalu. Rose nazwał ten 

pierwiastek niobem wzorując się na mitologii greckiej, w której Niobe była córką Tantala. 

Latem 1845 roku poddał on analizie tą sama próbkę co Hatchett i wyizolował z niej tlenek 

niobu o właściwościach bardzo zbliżonych do opisanych wcześniej dla tlenku kolumbinu. 

Sytuacja się wyjaśniła, a zamieszanie z tymi dwoma metalami powodowane było faktem, że 



ich właściwości są bardzo podobne, a dodatkowo obydwa metale występują w rudach razem. 

W próbce badanej przez Hatchetta znajdowała się większa ilość niobu, a w próbkach 

Hatchetta było więcej tantalu. Różnice pomiędzy tymi dwoma metalami zostały wykazane 

jednoznacznie w roku 1854 przez trzech badaczy Szweda Christiana Wilhelma Blomstranda i 

dwóch Francuzów Henriego Etienne Sainte-Claire Deville i Louisa Joseph Troosta. Teraz 

problemem stało się opracowanie metody ich rozdzielania. Trudność tę rozwiązał szwajcarski 

chemik Jean Charles Galissard de Marignac, który w 1866 roku odkrył różnice w 

rozpuszczalności odpowiednio fluorotantalanu potasowego i fluoroniobianu potasowego w 

kwasie fluorowodorowym. Jednocześnie w tym samym roku jako pierwszy określił masy 

atomowe tych dwóch pierwiastków. Metaliczny niob został otrzymany po raz pierwszy przez 

de Marignaca w wyniku redukcji jego chlorku wodorem. Pomimo tego, że od roku 1866 

dopracował on swoją metodę na tyle, że pozwalała uzyskiwać metaliczny niob wolny od 

tantalu to jednak dopiero na początku XX wieku udało się opracować metody otrzymywania 

niobu i tantalu o czystości przewyższającej 99%. 

Platynowce	

Historia odkryć takich metali jak ruten, rod, pallad, osm, iryd i platyna jest pełna 

pomyłek wynikających z błędów popełnionych podczas badania rud, które je zawierają. Ta 

grupa metali cechuję się tym, że bardzo często w minerałach występują razem, a dodatkowo 

ich zawartość zmienia się w znacznym stopniu w zależności do miejsca z którego pochodzi 

ruda. Te cechy powodują, że historie ich odkryć są pełne nieścisłości. Właściwości tych 

metali są podobne i choćby z tego powodu przez długie lata nie było jasne jaka jest liczba 

metali wchodzących w skład grupy platynowców. 



Platyna	

Pomimo, że europejska historia 

platyny rozpoczyna się dopiero w wieku 

XVI to obecność tego metalu 

znajdujemy już w grobowcach 

starożytnych Egipcjan, jak również w 

artefaktach pochodzących z czasów kultur prekolumbijskich.  

Pierwsze nawiązanie do platyny na terenie Europy pochodzi z roku 1557, kiedy to 

włoski humanista Julius Caesar Scaliger opisał nieznany metal szlachetny znaleziony na 

terenach zlokalizowanych na terenie prowincji Darién w Panamie. Scaliger zanotował, że 

metalu tego „nie dało się stopić ani w ogniu ani przy użyciu jakichkolwiek hiszpańskich 

sztuczek”. Uznano wtedy platynę jako domieszkę znajdującą się w złocie i na dobrą sprawę 

obniżającą jego wartość. Dwa wieki później podróż na tereny kolonii hiszpańskich podjął 

Antonio de Ulloa y de la Torre-Giral w ramach ekspedycji finansowanej przez Francuską 

Akademię Nauk. Po ośmioletniej podróży przedstawił w roku 1748 sprawozdanie, w którym 

opisał kopalnie złota, z których wiele było „zanieczyszczonych” platyną. On też jako 

pierwszy stwierdził, że platyna ma bardzo wysoką temperaturę topnienia, i wskazał na 

trudności wydzielenia jej z rudy. 

W roku 1741 Charles Wood metalurg angielski znalazł na Jamajce wiele próbek 

kolumbijskiej platyny i wysłał je do zbadania Williamowi Brownriggowi, angielskiemu 

lekarzowi i badaczowi. Brownrigg rozpoczął badania tego metalu i pierwszy opis właściwości 

chemicznych platyny przedstawił w roku 1750 również nadmieniając, że metal ten jest 

wyjątkowo trudno topliwy. Dwa lata później szwedzki chemik Henrik Teofilus Scheffer 

przedstawił obszerne sprawozdanie na temat właściwości platyny. Po tych doniesieniach 



badaniami platyny zajęli się też inni naukowcy co spowodowało pojawienie się szeregu 

doniesień w prasie naukowej. Szczególnie istotne było opracowanie przez Carla von 

Sickingen metody pozwalającej na otrzymanie metalu w stanie czystym. Sickingen badał 

między innymi stopy platyny ze złotem i srebrem. Uzyskawszy stop ze złotem rozpuścił go w 

gorącej wodzie królewskiej i strącił platynę z roztworu za pomocą chlorku amonu. 

Sproszkowaną platynę otrzymaną po rozłożeniu osadu chloroplatynianiu amonu działaniem 

wysokiej temperatury sprasował przy użyciu młotka. Reakcja chemiczna jaką opracował von 

Sickingen odgrywa istotną rolę w badaniach metali wchodzących w skład omawianej grupy 

platynowców. Niestety wyników swoich doświadczeń von Sickingen nie opublikował aż do 

roku 1782. 

Kolejna odsłona badań nad tymi metalami związana jest z Pierre-François Chabaneau, 

któremu w roku 1786 Karol III Hiszpański oddał do dyspozycji bibliotekę i laboratorium do 

badań nad platyną. To Chabaneau jako pierwszy zwrócił uwagę na fakt, że eksperymenty 

prowadzone z osadami wytrącanymi z roztworów platyny pochodzącej z różnych źródeł 

prowadzą do sprzecznych wyników. Oczywiście eksperymenty Chabaneau nie były 

prowadzone na czystej platynie, a na mieszaninie metali (platynowców), których jeszcze nie 

odkryto. Prawdą jest, że udało mu się usunąć z próbek metalu, które badał domieszki miedzi, 

złota, rtęci, ołowiu i żelaza i uznał, że ma do czynienia z czystym metalem. Nie było to 

prawdę gdyż czasami otrzymaną platynę udawało się stopić łatwiej niż inne próbki. W innym 

przypadku próbka była kowalna, a czasami krucha. Pewne próbki były palne, a inne nie. Te 

wzajemnie wykluczające się cechy wynikały z domieszek innych metali z grupy 

platynowców. I tak obecność irydu powoduje kruchość, obecność osmu prowadzi do tego, że 

stop jest lotny i palny. W każdym razie Chabaneau wyprodukował 23 kilogramy metalicznej 

platyny z proszku otrzymanego przez rozkład chloroplatynianiu amonu. W ten sposób 



komercyjne otrzymywanie tego metalu stało się faktem, a Chabaneau wraz z Joaquín 

Cabezasem rozpoczęli produkcję i sprzedaż sztabek i przyborów z platyny. 

Pallad	

W XVII wieku górnicy 

brazylijscy często natrafiali na 

dziwny stop pojawiający się w 

naturalnych złożach minerałów. 

Nazywany był różnie ale 

powszechnie uważano, że jest to stop 

złota i srebra. W rzeczywistości był to stop palladu i złota. Natomiast odkrycie tego metalu 

jako pierwiastka nastąpiło dopiero na początku wieku XIX, kiedy to William Hyde Wollaston 

w lipcu 1802 roku zanotował w swoim dzienniku laboratoryjnym odkrycie nowego metalu 

szlachetnego, który w sierpniu nazwał palladem nawiązując do odkrytej dwa miesiące 

wcześniej planetoidy Pallas. Odkrycia Wollaston dokonał badając nieoczyszczoną próbkę 

platyny, którą rozpuścił w wodzie królewskiej. Roztwór zobojętnił wodorotlenkiem sodu i 

dodał chlorku amonu w celu wytrącenia platyny. Do roztworu pozostałego po odsączeniu 

żółtego osadu chloroplatynianu amonu dodał cyjanku rtęci co spowodowało strącenie cyjanku 

palladu. Strącony osad ogrzewał z siarką i boraksem otrzymując jasny metal. Wybór, przez 

Wollastona, cyjanku rtęci do strącenia palladu był bardzo szczęśliwym posunięciem, gdyż 

jedynie pallad z tej grupy metali tworzy nierozpuszczalny cyjanek.  

Wollaston otrzymał pewną ilość metalicznego palladu i anonimowo wystawił go w 

pewnym sklepie w londyńskim Soho w kwietniu 1803 roku nadmieniając, że jest to nowy 

nieznany metal. Autentyczność wystawionej próbki została poddana ostrej krytyce przez 

irlandzkiego chemika Richarda Chenevix, który twierdził, że jest to stop platyny i rtęci. W 



odpowiedzi na krytykę Wollaston, oczywiście anonimowo, zaproponował nagrodę w 

wysokości 20 funtów brytyjskich za otrzymanie 20 granów (około 1,3 grama) stopu platyny z 

rtęcią. Sytuacja ta spowodowała zainteresowanie nowym metalem, a badania pozwoliły na 

stwierdzenie, że jednak jest to nowy pierwiastek. W konsekwencji badania platyny nabrały 

rozmachu co w niedługim czasie doprowadziło do odkrycia kolejnych metali z grupy 

platynowców. To, że akurat pallad został odkryty jako pierwszy wynika z faktu, że jego 

zawartość w platynie pochodzącej ze złóż w Ameryce Południowej jest większa niż 

pozostałych metali z grupy platynowców. 

Rod	

Odkrycie palladu, jak już 

wspomnieliśmy pociągnęło za sobą 

badania platyny pochodzącej z 

terenów Ameryki Południowej. W 

następnym roku po odkryciu palladu, 

Wollaston odkrywa kolejny metal 

szlachetny występujący w rodzimej platynie. Metalem tym jest rod, którego nazwa wywodzi 

się od greckiego słowa – ῥόδον – czyli róża. Nazwa nawiązuje nie do kwiatu, ale do koloru; 

pierwszy otrzymany związek tego metalu ma czerwoną barwę.  

Wollaston po wytrąceniu platyny w postaci chloroplatynianu amonu, palladu w 

postaci cyjanku tego metalu odparował pozostały roztwór do sucha uzyskując piękny 

czerwony osad, który powinien być „podwójnym chlorkiem sodu i nieznanego metalu”. 

Rzeczywiście redukując otrzymany czerwony osad, w strumieniu wodoru Wollaston uzyskał 

metaliczny proszek wraz z chlorkiem sodu. Inna metoda redukcji polegała na reakcji 



wcześniej przemytego etanolem czerwonego osadu z cynkiem w środowisku kwaśnym, co 

powodowało wytrącenie rodu z roztworu.  

W przypadku odkrycia palladu można mówić o szczęściu Wollastona ze względu na 

dużą zawartość tego metalu w rodzimej platynie pochodzącej z terenów Brazylii. Rod jest 

pierwiastkiem bardzo rzadkim o wiele mniej rozpowszechnionym niż platyna i najrzadziej 

spotykanym spośród metali należących do grupy platynowców . Wollaston miał szczęście, że 

akurat jedyny istniejący minerał rodu jest rozpowszechniony jedynie się w piaskach 

złotonośnych występujących na terenie Brazylii i Kolumbii i właśnie z tego obszaru 

pochodziła platyna, którą badał. 

Osm	i	iryd	

Badaniami rodzimej platyny 

pod koniec osiemnastego i na 

początku XIX wieku zajmowali się 

liczny chemicy. Rozpuszczenie 

próbki platyny jest możliwe jedynie 

w wodzie królewskiej więc badacze, tacy jak Joseph Louis Proust, Victor Collet-Descotils, 

Antoine François comte de Fourcroy i Louis Nicolas Vauquelin obserwowali pozostawanie 

nierozpuszczalnego czarnego osadu, nazwanego przez Prousta grafitem. Jednak żaden z nich 

nie podjął badań mających wyjaśnić jego naturę. Podobna sytuacja miała miejsce w 

przypadku odkrywcy palladu i rodu.  

Brytyjski chemik Smithson Tennant również zajmował się badaniem platyny i 

podobnie jak inni rozpuścił próbkę metalu w wodzie królewskiej, i jak w innych przypadkach 

zaobserwował pozostawanie ciemnego nierozpuszczalnego osadu. W przeciwieństwie do 

innych badaczy zainteresował się on właśnie tą czarną, metalicznie połyskującą, 



nierozpuszczalną pozostałością, Latem 1803 roku Tennant zasugerował, że może on zwierać 

nieznany metal. Do podobnej konkluzji doszedł jesienią tego roku francuski chemik Victor 

Collet-Descotils, który twierdził, że metal ten ulega strąceniu z roztworu razem z platyną po 

dodaniu chlorku amonu i nadaje osadowi czerwony kolor. Podążając tym tropem Louis 

Nicolas Vauquelin ogrzewał czarny osad pozostały po rozpuszczeniu platyny z zasadami i 

kwasami uzyskując lotny związek, który uznał za tlenek metalu Collet-Descotilsa. Jednak 

Tennant, który dysponował większymi ilościami czarnego osadu, dokonał bardziej 

szczegółowych badań i stwierdził, że zawiera on nie jeden, a dwa nieznane metale. W wyniku 

ogrzewania osadu z wodorotlenkiem sodu do temperatury czerwonego żaru i następnie 

zadaniu stopu wodą uzyskał żółty roztwór, z którego po zakwaszeniu był w stanie 

wydestylować tlenek osmu(IV). Pierwiastek ten zawdzięcza swoją nazwę lotności jego 

tlenku, a przede wszystkim bardzo nieprzyjemnemu zapachowi. Greckie słowo – osme – 

zapach. 

Traktując nierozpuszczalny osad 

wodorotlenkiem sodu a następnie 

kwasem solnym Tennat uzyskał 

ciemnoczerwone kryształy, które 

okazały się związkiem innego metalu 

występującego w badanym osadzie. 

Nazwę iryd wywiódł Tennant od 

greckiego słowa – iris –greckiej bogini będącej uosobieniem tęczy. Związki irydu są bardzo 

barwne. Odkrycie dwóch nowych pierwiastków Tennant opisał w komunikacie do 

Królewskiego Towarzystwa Naukowego z dnia 21 czerwca 1804 roku. 

Po raz pierwszy udało się stopić iryd w roku 1813, a dokonał tego angielski 

naukowiec John George Children. Natomiast próbkę irydu o wysokiej czystości otrzymał w 



roku 1842 Robert Hare, który również określił jego gęstość. Iryd jest bardzo twardym 

metalem, a olbrzymie trudności jakie napotykały próby jego wytopu spowodowały, że jego 

zastosowanie było ograniczone. Jednak należy wspomnieć o osobie Johna Isaaca Hawkinsa, 

który poszukiwał materiału jaki mógłby zastosować przy stalówkach piór wiecznych. W roku 

1834 opracował on złotą stalówkę zakończoną kulką wykonaną z irydu i od tamtej pory ten 

model stalówki pióra funkcjonuje do dnia dzisiejszego. Oczywiście dziś pióra wieczne nie są 

już tak popularne jak dawniej. 

Ruten	

Po odkryciu czterech nowych 

metali w rodzimej platynie problemem 

było czy są to wszystkie nieznane 

jeszcze pierwiastki jakie występują 

razem z tym metalem w stanie 

naturalnym czy też nie. Jak wiemy z 

poprzedniego rozdziału takie pierwiastki jak pallad, rod, osm i iryd odkryto w naturalnych 

stopach platyny pochodzącej z obszaru Ameryki Południowej. Natomiast w piaskach 

aluwialnych na Uralu odkryto również złoża platyny, którą wykorzystywano do wyrobu 

ozdobnych przedmiotów użytkowych, medali, a od roku 1828 również do bicia monet. 

Pozostałości z mennicy były dostępne na terenie imperium rosyjskiego co pociągnęło za sobą 

rozwój badań platyny na tym terenie obejmującym w tamtych czasach również Polskę. W 

roku 1807 pojawiło się doniesienie polskiego uczonego Jędrzeja Śniadeckiego o odkryciu 

nowego metalu, nazwanego przez niego łacińskim określeniem  „vestium”. Odkrycie 

opublikował w pracy zatytułowanej „Rozprawa o nowym metalu w surowej platynie odkrytym 

przez Jędrzeja Śniadeckiego Czytana na posiedzeniu Imperatorskiego Uniwersytetu 



Wileńskiego w dniu 28 czerwca 1808” opublikowanej w Wilnie. W tym samym roku 

Śniadecki poinformował o swoim odkryciu Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Warszawie. 

Jednak w 1810 roku Francuska Akademia wydała oświadczenie, że eksperymenty opisane 

przez Śniadeckiego nie dają opisanych przez niego rezultatów, a on sam od tej pory nigdy nie 

wrócił do badania platyny. 

W 1828 roku badając pozostałość po rozpuszczeniu platyny pochodzącej z Uralu 

profesor Uniwersytetu w Tartu, Gottfried Wilhelm Osann znalazł w nim trzy nowe 

pierwiastki, które nazwał pluranium (nazwa wywodzi się z połączenia platyny i Uralu), 

rutheniumm od łacińskiej nazwy Rusi (Ruthenia) i trzeci metal polinium, od greckiego słowa 

polia oznaczającego szpakowaty kolor włosów i nawiązującą do jego barwy. Ilości 

uzyskanych próbek metali były bardzo niewielkie, co uniemożliwiało dokładniejszą ich 

analizę. Ponadto Osann poinformował swoim odkryciu Berzeliusa, który wykonując podobne 

doświadczenia nie potwierdził obecności tych metali w nierozpuszczalnej w wodzie 

królewskiej surowej platynie. Analizy Berzeliusa nie potwierdziły wyników Osanna i 

kontrowersje na tym tle doprowadziły do zatargów pomiędzy uczonymi. Berzelius był 

uważany za największego chemika tamtych czasów i jego zdanie było rozstrzygające. Osann 

w końcu wycofał swoje doniesienia o odkryciu nowych pierwiastków. 

W 1840 roku badania platyny pochodzącej z Uralu rozpoczął Karl Claus profesor 

Uniwersytetu w Kazaniu. Uzyskał on znaczne wsparcie od ministra finansów Rosji E. F. 

Krankina, który dostarczył mu 2 funty surowej platyny. Dysponując tak dużą próbką Claus 

był w stanie wyizolować z niej iryd, rod, osm i pallad jak również stwierdzić obecność 

jeszcze innego nieznanego pierwiastka. Badając surową platynę Claus najpierw powtórzył 

eksperyment Osanna, a następnie kontynuował badania opierając się na własnych pomysłach. 

W 1844 roku opublikował 188 stronicowy raport podsumowujący prace nad surową platyną 

pochodzącą z Uralu. W raporcie zawarł dane analityczne dotyczące nierozpuszczalnej w 



wodzie królewskiej pozostałości po surowej platynie, opis nowych metod rozdzielania metali 

występujących w osadzie jak również metody analizy śladowych ilości substancji 

znajdujących się w badanych próbkach. Ponadto raport zawierał dane dotyczące odkrycia 

nowego metalu – rutenu, dane analityczne dotyczące właściwości tego pierwiastka, opis 

prostych metod oddzielania platyny od pozostałych metali jak również właściwości związków 

wcześniej poznanych metali z grupy platynowców. 

Claus otrzymał 6 gramów rutenu w postaci soli potasowej. Doniesienie o swoim 

odkryciu wysłał do Berzeliusa, który mimo szczegółowego udokumentowania odkrycia 

pozostał sceptyczny. Jednak w roku 1845 uznał on odkrycie rutenu przez Clausa. W Rosji 

powołano specjalną komisję złożoną z akademików rosyjskich, którzy sprawdzili odkrycie 

Clausa, i któremu przyznano bardzo prestiżową nagrodę Demidowa w wysokości 1000 rubli. 

Halogeny	

 Użyte w tytule słowo halogeny na określenie pierwiastków 17 grupy układu 

okresowego czyli fluorowców, zostało wprowadzone w 1842 roku przez szwedzkiego 

chemika barona Jönsa Jacob Berzeliusa i wywodzi się od dwóch greckich słów: „ἅλς (háls)” 

czyli sól oraz „γεν– (gen–)” czynić. Tą wspólna nazwą określił Berzelius cztery znane 

ówcześnie pierwiastki, fluor, chlor, brom i jod, a jej etymologia nawiązuje do faktu, że w 

reakcji z metalami tworzą one substancje podobne do soli morskiej. 

Słowo „halogen” nie zostało stworzone przez Berzeliusa, a pojawiło się wcześniej. W 

roku 1811 zostało ono zaproponowane przez Johanna Salomo Christoph Schweiggera, 

niemieckiego chemika, fizyka i profesora matematyki na uniwersytecie w Erlangen. Nazwę 

„halogen” Schweigger zaproponował dla odkrytego w 1774 roku chloru, jednak 

zaproponowana przez Davy’go nazwa – chlor – została przyjęta, a termin Schweiggera 



„halogen” został przez Berzeliusa wprowadzony do terminologii chemicznej na określenie 

grupy pierwiastków podobnych do chloru. 

Fluor	

Fluor jest najbardziej 

agresywnym pierwiastkiem. Zasługuje na 

miano nienasyconego, którym określali 

go niektórzy badacze, gdyż liczba 

substancji, tak naturalnych jak i 

wytworzonych sztucznie, odpornych na 

działanie tego gazu jest niewielka. Z tego też powodu fluor był chronologicznie ostatnim, 

pomijając gazy szlachetne, niemetalicznym pierwiastkiem wydzielonym w stanie wolnym. Od 

czasu gdy przewidziano jego istnienie do momentu uzyskania go w stanie wolnym upłynęło 

100 lat, w których wielu chemików próbowało go otrzymać podejmując bezskuteczne próby, 

nawet z narażeniem życia. 

Jeden z minerałów fluoru, fluorek wapnia czyli fluoryt, był znany od dawna. W 1529 

roku Georgius Agricola opisał ten minerał jako topnik dodawany do rudy metalu w celu 

obniżenia temperatury topnienia i ułatwiający wytop. Nie wiemy ko i kiedy otrzymał kwas 

fluorowodorowy, ale wiadomo, że od roku 1720 był używany do trawienia szkła. W roku 

1764 niemiecki chemik Andreas Sigismund Marggraf, poddał fluoryt działaniu kwasu 

siarkowego(VI) i zaobserwował, że otrzymany roztwór działa korodująco na szkło. 

Doświadczenie Marggrafa powtórzył Carl Wilhelm Scheele. Podobnie jak poprzednik 

ogrzewał w roztworze kwasu siarkowego(VI) sproszkowany fluoryt i zaobserwował, że 

wewnętrzna powierzchnia retorty staje się mętna, a na dnie kolby pojawia się biały osad. Z 

obserwacji Scheele wywnioskował, że fluoryt jest solą wapnia jakiegoś nieznanego kwasu. 



Do roztworu otrzymanego w wyniku ogrzewania fluorytu w kwasie siarkowym(VI) dodał 

wody wapiennej i otrzymał fluoryt nie różniący się właściwościami od pochodzącego ze 

źródeł naturalnych. Doświadczenia te Scheele przeprowadził w roku 1771 i ten rok przyjmuje 

się za datę odkrycia fluoru. Początkowo wniosek Scheelego o istnieniu kolejnego pierwiastka 

był kwestionowany, jednak z biegiem czasu stawało się oczywiste, że odkrył on nowy 

nieznany pierwiastek, chociaż jedynie w formie kwasu. Lavoisier w swoim zestawieniu 

substancji elementarnych wyszczególnił fluor jako „radical flurique”, chociaż popełnił błąd 

uznając, że kwas fluorowodorowy otrzymany przez Scheelego zawiera tlen. 

Czystość kwasu fluorowodorowego otrzymanego metodą zastosowaną przez 

Scheelego pozostawiała wiele do życzenia. Przed rokiem 1809 czyste próbki tego kwasu 

uzyskali Gay–Lussac i Thenard zastępując szklane retorty wykonanymi  z metali. Obydwaj 

uczeni doświadczenia z kwasem fluorowodorowym przypłacili ciężkimi zatruciami. Rok 

później nastąpiło przełomowe odkrycie w historii badań nad fluorem. Dwóch naukowców, 

niezależnie do siebie, Anglik H. Davy i Francuz A. Ampere „usunęli” tlen z cząsteczki kwasu 

fluorowodorowego. Obydwoje zasugerowali, że kwas ten złożony jest z wodoru i atomu 

nieznanego pierwiastka podobnego do chloru. Ponadto Davy zaproponował nazwę dla tego 

pierwiastka – fluor – wywodzącą się od greckiego słowa φθόριος (phthorios) czyli niszczący. 

Nowy pierwiastek miał już nazwę, ale jeszcze nie został wydzielony w stanie wolnym. Przez 

dwa lata 1813–1814 Davy próbował uzyskać fluor wykorzystując dwie metody: 

elektrochemiczną dzięki której otrzymał sód, potas, wapń i magnez oraz metodę opartą na 

reakcji pomiędzy gazowym chlorem i fluorytem. Elektroliza roztworu kwasu 

fluorowodorowego nie przynosiła oczekiwanych rezultatów podobnie jak i druga metoda. 

Przeprowadzając wiele doświadczeń z kwasem fluorowodorowym i fluorkami różnych metali 

Davy nabawił się poważnego uszczerbku na zdrowiu, a to spowodowało, że przez 

najbliższych 20 lat prace nad uzyskaniem fluoru w czystej postaci zostały praktycznie 



zarzucone. Dopiero w roku 1834, po śmierci Davy’go, M. Faraday jego uczeń, dokonał 

pewnego postępu na drodze uzyskania fluoru, chociaż elektroliza stopionych fluorków 

również nie doprowadziła do uzyskania wolnego pierwiastka. 

W roku 1836 dwóch braci George i Thomas Knox z Irlandii przeprowadzili wiele 

eksperymentów mających w założeniu pozwolić na wydzielenie fluoru. Niestety braciom nie 

udało się odnieść sukcesu naukowego, a szereg zatruć jakim ulegli w wyniku swych badań 

doprowadziło do ich przedwczesnej śmierci. W roku 1846 Belg P. Layette i Francuz D. 

Niklesse podzielili los braci Knox. Ostatecznie w latach 1854–1856 Edmond Frémy profesor 

École polytechnique w Paryżu odniósł sukces wykonując elektrolizę stopionego fluorku 

wapnia i obserwując wydzielanie się gazowego produktu elektrolizy na anodzie. Jednak 

stwierdzenie, że wydziela się gaz to za mało aby potwierdzić wydzielenie wolnego fluoru, 

należało ten gaz w jakiś sposób zebrać, ale tego Frémy nie był w stanie zrobić. W 1869 

angielski chemik Georg Gore uzyskał niewielką próbkę gazowego fluoru, który natychmiast, 

gwałtownie, przereagował z wodorem. Wreszcie student Fremy’go, Ferdinand Frederick 

Henri Moissan rozpoczyna prace nad otrzymaniem tego nieuchwytnego pierwiastka. Przede 

wszystkim Moissan rozpoczął badania od analizy doświadczeń przeprowadzonych przez 

poprzedników wyłapując ich błędy i stwierdzając, że nieudane próby Faradaya, Fremy’go i 

Gora wynikały z nieocenienia aktywności fluoru, który natychmiast po wydzieleniu reagował 

z materiałami, z których wykonana była ich aparatura badawcza. Ponadto, stwierdził, że 

próba wydzielenia fluoru gazowym chlorem jest skazana na porażkę gdyż chlor jest mniej 

aktywny od fluoru. Rozwiązanie, które zastosował  Moissan aby przezwyciężyć trudności w 

zgromadzeniu wydzielonego fluoru było zastosowanie układu reakcyjnego w kształcie litry U. 

Początkowo reaktor był wykonany z platyny jednak po pewnym czasie zmienił go na 

miedziany stwierdzając, że tak fluor jak i fluorowodór nie reagują z fluorkiem miedzi 

powstającym  na początkowym etapie otrzymywania fluoru. W związku z czym powierzchnia 



fluorku miedzi pokrywająca ściany naczynia reakcyjnego chroni je przed zniszczeniem. 

Moissan wypełnił reaktor bezwodnym kwasem fluorowodorowym z dodatkiem fluorku 

potasu. Dodatek soli potasowej zapewnia przewodnictwo mieszaninie poddawanej 

elektrolizie; czysty kwas fluorowodorowy nie przewodzi prądu elektrycznego. Naczynie, w 

którym przeprowadzał elektrolizę umieścił w mieszaninie chłodzącej, obniżając temperaturę 

do –25°C i zastosował  elektrody platynowe zabezpieczając elektrolizer korkami wykonanymi 

z fluorytu. Wydzielający się  na anodzie fluor zbierał następnie w pojemniku wykonanym z 

miedzi. 
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W dniu 26 czerwca 1886 roku Moissan przeprowadził pierwszy eksperyment z 

fluorem obserwując gwałtowną reakcję, pojawienie się płomienia, tego gazu z krzemem. O 

swoich doświadczeniach poinformował Paryską Akademię Nauk nadmieniając, że w wyniku 

elektrolizy w warunkach opracowanych przez niego otrzymuje się gazowy fluor jednak 

zastrzegając, że może on być zanieczyszczony kwasem fluorowodorowym jak również i 

ozonem. Ponieważ w tamtym czasie Moissan nie był członkiem Akademii jego raport został 

odczytany przez Jules Henri Debray’a, a eksperyment z otrzymywaniem fluoru powtórzony 

przed komisją złożoną z Debray’a, Fremy’go i Berthelota. Pierwsza próba elektrolizy nie dała 

spodziewanego rezultatu, ale kolejna powtórzona następnego dnia zakończyła się sukcesem. 

Od tego momentu odkrycie Moissana zostało uznane w środowisku naukowym. Warto 

jeszcze wspomnieć, że w roku 1887 Moissanowi udało się skroplić fluor. 

Chlor	

Związki chloru są znane od 

niepamiętnych czasów, sól będąca z 

punktu widzenia chemii chlorkiem sodu 

towarzyszy człowiekowi od zawsze. 

Chlorek amonu występuje w stanie 

rodzimym w postaci minerału o nazwie 

salmiak rodzimy, i chociaż jego rozpowszechnienie w przyrodzie jest niewielkie to jednak 

również był znany od czasów starożytnych.  Alchemicy znali wodę królewską będącą 

mieszaniną kwasów azotowego i solnego, a sam kwas solny został opisany w XVI wieku 

przez Andreasa Libaviusa, niemieckiego lekarza i alchemika, który otrzymywał go przez 

prażenie soli w tyglu. Wcześniej bo w XV wieku otrzymywanie kwasu solnego opisywał inny 

alchemik Basilius Valentinus, który opisał reakcję pomiędzy chlorkiem sodu (solą) a kwasem 



siarkowym(VI). Nie ulega wątpliwości, że wśród wielu badaczy, którzy stosowali w swoich 

eksperymentach związki chloru wydzielanie się go w postaci gazowej musiało zostać 

zaobserwowane. Wśród nich można wymienić niemieckiego aptekarza Johanna Rudolfa 

Glaubera, który otrzymał uwodniony siarczan sodu, sól glauberską, w reakcji soli (chlorku 

sodu) z kwasem siarkowym(VI), czy też Jana Baptistę van Helmonta, który zaklasyfikował 

chlor do gazów.  

Odkrywcą chloru jako pierwiastka jest szwedzki chemik C. Scheele. Odkrycie 

przypadło na okres schyłkowy teorii flogistonowej co miało wpływ na pierwsze 

charakterystyki tego pierwiastka. Scheele otrzymał chlor w sposób, który do dzisiaj jest 

wykorzystywany na lekcjach chemii w szkole. Uczony otrzymał gazowy chlor działając 

kwasem solnym na naturalny dwutlenek manganu czyli minerał piroluzyt. Jednak pozostając 

pod wpływem obowiązującej ówcześnie teorii nie uznał otrzymanego gazu za nowy 

pierwiastek; miała to być jakaś odmiana „palnego powietrza” podobnego do wodoru. Problem 

jednak stanowiły odmienne właściwości tego gazu znacznie odróżniające go od innych 

znanych produktów reakcji kwasów z metalami. Przede wszystkim był on zielonożółtej barwy 

i charakteryzował się bardzo nieprzyjemnym, duszącym zapachem. Dodatkowo niszczył korki 

zamykające kolby używane do reakcji, odbarwiał kwiaty i liście roślin, a nawet reagował z 

metalami. W reakcji pomiędzy tym gazem i wodą amoniakalną powstawały gęste, białe 

dymy. Scheele, opierając się na współczesnej mu wiedzy, nie używał określenia „nowy 

pierwiastek chemiczny”, ale zgodnie z jego wiedzą i logiką gaz ten był podstawowym 

elementem natury. Ostatecznie w oparciu o teorię flogistonową określił odkryty przez siebie 

gaz „kwasem solnym pozbawionym flogistonu”. Swoje doświadczenia oraz wnioski z nich 

wypływające opisał w doniesieniach do uczonych zajmujących się badaniem natury w tym do 

H. Cavendisha. Wszyscy oni twierdzili, że „palne powietrze” (wodór) jest flogistonem, a 

odkryty przez Scheele’go gaz jest również substancją prostą. Pomimo tego, że żaden z 



uczonych nie zidentyfikował wtedy chloru jako pierwiastka rok 1774 przyjmuje się za datę 

odkrycia chloru. 

Lavoisier obalił teorię flogistonu, a nazwa nowego gazu „„kwas solny pozbawiony 

flogistonu” budziła w nim silny opór. W jego otrzymany przez Scheele’go gaz uzyskał nazwę 

„odtlenionego kwasu solnego”. Podejście francuskiego uczonego wynikało z faktu, że 

uznawał on że wszystkie kwasy zawierają w swoich cząsteczkach tlen w połączeniu z innymi 

pierwiastkami. Ponieważ w reakcji kwasu z tlenkiem manganu(IV) wydzielał się gaz będący 

według niego rodnikiem tworzącym kwas solny w połączeniu z tlenem. Sytuacja stała się 

paradoksalnie skomplikowana. Lavoisier chcąc uprościć teorię budowy materii, 

skomplikował ją przynajmniej w odniesieniu do chloru. Część badaczy opierając się na 

poglądach Lavoisiera próbowało uzyskać chlor jednak bez rezultatu. Przykładowo w roku 

1809 J. L. Gay-Lusac i L. J. Thénard próbowali uzyskać chlor w wyniku redukcji kwasu 

solnego węglem 

Od roku 1807 H. Davy rozpoczął badania kwasu solnego mające na celu rozwikłanie 

problemu chloru. Elektroliza roztworu kwasu solnego nie dała wyniku potwierdzającego 

rozkład substancji z wydzieleniem utlenionej formy kwasu. Dodatkowo po elektrolizie 

otrzymany gaz reagował z metalami dając typowe sole chlorkowe. Nie pozostało nic innego 

jak uznać, że „rodnik chlorowy” Lavoisiera jest substancją prostą, a gaz odkryty ponad 

trzydzieści lat wcześniej jest pierwiastkiem. Davy taką konkluzję ze swoich badań 

przedstawił 19 listopada 1910 roku na forum Królewskiego Towarzystwa Naukowego 

proponując jednocześnie nazwę dla tego pierwiastka „chlorek” wywodząc ją od greckiego 

słowa χλωρος (chlōros) czyli żółtozielony. Dwa lata później Francuz Gay-Lusac zmienił 

nazwę pierwiastka z „chlorku” na „chlor”. W roku 1813 Gay-Lusac i Thénard, którzy również 

prowadzili badania nad chlorem i kwasem solnym uznali doniesienie Davy’go. Natomiast 

Berzelius przez długi czas nie zgadzał się z twierdzeniem, że chlor jest substancją prostą 



chociaż i on po pewnym czasie uznał chlor za pierwiastek, a po odkryciu bromu i jodu 

problem ten stał się bezdyskusyjny. W 1811 Schweiger zaproponował nazwę „halogen” od 

greckich słów oznaczających tworzący sole, nazwa nie została przyjęta ale potem to właśnie 

Berzelius wprowadził ją jako ogólną nazwę pierwiastków 17 grupy układu okresowego. 

Skroplenie gazowego chloru udało się M. Faraday’owi w roku 1823, który również określił że 

zestalony chlor występuje jako hydrat Cl2·H2O. 

Jod	

Jod jest drugim po chlorze 

fluorowcem otrzymanym w stanie 

wolnym, a historia odkrycia związana 

jest z zapotrzebowanie na proch 

strzelniczy w czasach wojen 

napoleońskich. Odkrywcą tego pierwiastka był francuski chemik Bernard Courtois, 

przedsiębiorca zajmujący się między innymi produkcją saletry i potażu (węglanu potasu). Do 

produkcji saletry wymagany był węglan potasowy, który Courtois pozyskiwał z wysuszonych 

wodorostów zbieranych na wybrzeżach Normandii i Bretanii. Woda morska, a tym samym 

spopielone i wysuszone algi zawierają mieszaninę soli takich jak chlorki, bromki, jodki, 

węglany i siarczany metali alkalicznych (sód, potas) i metali ziem alkalicznych czyli głównie 

magnezu i wapnia. Podczas odparowywania roztworu powstającego w wyniku płukania 

popiołu jako pierwszy z roztworu  krystalizuje chlorek sodu, a potem chlorek i siarczan(VI) 

potasu. W roztworze pozostaje mieszanina różnych innych soli łącznie z siarczanami i 

siarczkami. W celu usunięcia z roztworu związków siarki Courtois dodawał do roztworu kwas 

siarkowy(VI). Pewnego dnia dodał większą ilość kwasu niż była wymagana i zaobserwował 

dziwne zjawisko. Z roztworu wydzielił się obłok fioletowej mgły, której urodę psuł bardzo 



nieprzyjemny, powodujący łzawienie, zapach. Co jeszcze bardziej zaskoczyło Courtoisa to 

fakt, że fioletowa para nie skraplała się na zimnych powierzchniach wokół zbiornika do 

postaci kropel, a tworzyła ciemny krystaliczny nalot z metalicznym połyskiem. Laboratorium 

Courtoisa nie było wyposażone w odpowiedni sprzęt aby dokonać szczegółowych badań tej 

zadziwiającej substancji, a on sam zwrócił się o pomoc do swoich kolegów Charlesa Bernarda 

Desormesa i Nicolasa Clémenta francuskich fizyków i chemików, proszą ich o pozwolenie na 

kontynuowanie badań w ich laboratorium jak również o opisanie wyników w czasopiśmie 

naukowym. Dnia 29 listopada 1813 roku raport podpisany przez Desormesa i Clémenta 

zatytułowany: „Odkrycie nowej substancji otrzymanej z soli metali alkalicznych przez Pana 

Courtoisa” ukazał się w „Annales de chimie et de physique”. Courtois przekazał niewielką 

ilość jodu firmie farmaceutycznej w Dijon, która miała zbadać jego przydatność w 

farmakologii. Natomiast Clement badając jod, prawdopodobnie jako pierwszy, zwrócił uwagę 

na fakt, że jego właściwości przypominają właściwości chloru. 6 grudnia tego roku Gay-

Lussac ogłosił, że ta nowa substancja jest albo nowym pierwiastkiem albo jego związkiem z 

tlenem i zaproponował nazwę pierwiastka – ἰοειδής (ioeidēs) – z greckiego fioletowy. 10 

grudnia Davy wysłał list do Królewskiego Towarzystwa naukowego, w którym donosił, że 

zidentyfikował nowy pierwiastek – jod. To wywołało kontrowersje pomiędzy nim a Gay-

Lussaciem o to kto pierwszy dokonał identyfikacji nowej substancji jako pierwiastka. 

Natomiast obydwoje uczeni przyznali, że odkrycie jodu zawdzięczamy Courtoisowi. 

Brom	

Ten pierwiastek został odkryty 

jako ostatni z występujących w naturze 

halogenów jeżeli uznamy odkrycie 

fluoru przez Scheele’go w 1771 roku.  



Pewnego jesiennego dnia 1825 roku w laboratorium Leopolda Gmelina, profesora 

medycyny i chemika na Uniwersytecie w Heidelbergu, student Carl Jacob Löwig przyniósł 

profesorowi grubościenną butelkę z okropnie cuchnącą czerwonobrązową cieczą. Löwig 

powiedział swojemu nauczycielowi, że analizując wodę ze źródła w swojej rodzinnej 

miejscowości Kreiznach zauważył, że gazowy chlor powoduje zabarwienie wody na kolor 

czerwony. Badając to zjawisko wyekstrahował eterem czerwoną substancję zabarwiającą 

wodę. Po odparowaniu eteru pozostało to co przyniósł w butelce profesorowi. Gmelin 

zainteresował się odkryciem i zlecił studentowi otrzymanie większej ilości tej substancji oraz 

zbadanie jej właściwości. Doświadczenie Löwiga w pracach laboratoryjnych było niewielkie, 

a praca nad wydzieleniem większej ilości cuchnącej, czerwonej cieczy wymagała od niego 

zaangażowania i była czasochłonna. Podczas gdy Löwig wytrwale pracował nad zleceniem 

profesora Gmelina, ukazał się duży artykuł w „Annales de chimie et de physique” 

zatytułowany „Rozprawa na temat specyficznej substancji zawartej w wodzie morskiej” 

francuskiego chemika Antoine Jérôme Balarda, który był laborantem w szkole 

farmaceutycznej w Montpellier. Właściwości „specyficznej substancji” opisywanej przez 

Balarda były bardzo podobne do czerwonobrązowej cieczy otrzymanej przez Löwiga. Balard 

opisywał swoje badania nad florą słonych bagien prowadzone w roku 1824, które na pewnym 

etapie koncentrowały się na pozyskaniu z traw zarastających bagna użytecznych substancji 

chemicznych. Poddając trawy działaniu różnych substancji chemicznych przygotował 

roztwór, który poddany działaniu chloru zmieniał barwę na brązową. Badając zasadowy 

ekstrakt popiołu z alg morskich dodał do roztworu wodę chlorową i skrobię. Roztwór 

podzielił się na dwie warstwy, dolną koloru niebieskiego i górną zabarwioną na kolor 

czerwonobrązowy. Dolna warstwa zawierała jod, który barwi skrobię na niebiesko, natomiast 

co znajdowało się w górnej warstwie pozostawało nieznanym dla Balarda. Początkowo sądził, 

że jest to jakiś związek będący połączeniem chloru i jodu, dopiero w miarę kolejnych badań 



zaczął podejrzewać, że ma do czynienia z nowym nieznanym jeszcze pierwiastkiem. Udało 

mu się wyekstrahować czerwonobrązową, cuchnącą ciecz podobną do tej jaką wyizolował 

nieznany w tamtym czasie nikomu Carl Jacob Löwig późniejszy akademik i profesor 

Sorbony. 

Balard nazwał nowy pierwiastek „muryd” wywodząc nazwę od łacińskiego słowa 

„muria” czyli solanka. Opis nowego pierwiastka podany przez niego nie był szczególnie 

drobiazgowy, ograniczył się tylko do stwierdzenia, że jest to niemetaliczna ciecz w 

temperaturze pokojowej, której właściwości są zbliżone do właściwości chloru i jodu. 

Przyjaciele Balarda nakłonili go do wysłania komunikatu do Paryskiej Akademii Nauk 

opisującego jego odkrycie, co nastąpiło 30 listopada 1825 roku. Członkowie Akademii 

Francuskiej w celu sprawdzenia doniesień Balarda skonsultowali się z Gay-Lussaciem, 

Vanquelinem oraz Thenardem, którzy mieli sprawdzić i potwierdzić lub zaprzeczyć odkryciu 

nowego pierwiastka. Po potwierdzeniu odkrycia przez osoby wyznaczone przez Akademię, 

komitet w dniu 14 sierpnia 1826 roku potwierdził odkrycie nowego pierwiastka i zgodnie z 

propozycją profesora M. Anglada nadał mu nazwę brom wywodzącą się od greckiego słowa – 

βρωμος (bromos) – czyli cuchnący. 

Jednego z ówczesnych uczonych doniesienie Akademii Francuskiej zirytowało. 

Uczonym tym był  niemiecki chemik Justus von Liebig skądinąd twórca chemii organicznej i 

wybitna postać nauki. Kilka lat wcześniej przed ogłoszeniem odkrycia bromu przez Löwiga i 

Balarda, Liebieg otrzymał od firmy farmaceutycznej z terenu Niemiec butlę zawierającą 

czerwonobrązową, cuchnącą ciecz z prośbą o wykonanie analizy. Opierając się na pospiesznie 

wykonanych badaniach stwierdził, że w butli znajduję się związek jodu i chloru. Po tym jak 

dotarły do niego doniesienia Akademii Francuskiej Liebieg jeszcze raz wykonał analizy 

substancji zawartej w przesłanej mu butli i stwierdził, ku swojemu niezadowoleniu, że 



znajduje się tam brom. Zirytowany Liebieg miał skwitować odkrycie bromu takimi słowami: 

„to nie Balard odkrył brom, ale brom odkrył Balarda” 

Znaczenie	odkryć	halogenów	dla	rozwoju	chemii	

Gdy metody ilościowe w badaniach związków chemicznych, a szczególnie określanie 

mas atomowych pierwiastków, stały się dokładne pojawiła się realna możliwość 

rozpatrywania ich właściwości chemicznych w odniesieniu do masy atomowej. To stało się 

podstawą do późniejszego skonstruowania układu okresowego i odkrycia prawa okresowości, 

a wcześniej do powstania koncepcji naturalnych grup pierwiastków chemicznych. Pionierem, 

który przestudiował właściwości znanych ówcześnie pierwiastków chemicznych był 

niemiecki chemik Johann Wolfgang Döbereiner. To on jako pierwszy zwrócił uwagę na fakt, 

że pierwiastki ułożone w triady wykazują tę cechę, że masa atomowa środkowego jest w 

przybliżeniu średnią sumy mas atomowych pozostałych dwóch. Fakt ten zaobserwował 

Döbereiner analizując masy atomowe trzech znanych mu halogenów: chloru, bromu i jodu.  

Odkrycie chloru miało wpływ na kształtowanie się pojęcia kwasów. Wcześniej 

uważano, że wszystkie kwasy zawierają w swoim składzie tlen. Po odkryciu chloru i jego 

związków okazało się, że kwasy nie muszą zawierać tlenu, jak przykładowo kwas solny 

zbudowany tylko z chloru i wodoru. Na dalszym etapie badania tlenowych kwasów 

halogenów doprowadziły do powstania teorii mocy kwasów związanej ze stopniem 

dysocjacji. Kolejnym polem, na którym odkrycie halogenów odegrało trudną do przecenienia 

rolę była eksperymentalna chemii organiczna. Odkrycie halogenowych pochodnych 

węglowodorów dało asumpt do rozwoju syntezy organicznej w wieku dziewiętnastym. A w 

zakresie chemii nieorganicznej halogeny zostały wykorzystane do wydzielania szeregu metali 

z ich rud. Szczególne znaczenie w tym obszarze miało opracowanie procesów przekształcania 



metali w ich chlorki, a w przypadku szczególnie rzadkich metali w jodki. Chemia fluoru i 

związków fluoropochodnych stała się odrębną dziedziną nauki.  

Bor	

Boraks, minerał boru, był znany 

w Chinach już w 300 roku naszej ery. 

Czterysta lat później perski alchemik 

Abu Mūsā Jābir ibn Hayyān, bardziej 

znany w Europie jako Geber, 

wspomina o nim w swoich tekstach. W 

XIII wieku Marco Polo z podróży przywozi do Włoch kawałki boraksu, a około roku 1600 

Agricola wspomina o użyciu boraksu jako topnika w metalurgii. W roku 1702 duński lekarz 

Wilhelm Homberg odkrył kwas borowy, który otrzymał w wyniku ogrzewania boraksu z 

kwasem siarkowym(VI). Odkryty związek był następie używany w medycynie pod nazwą 

„Homberga sól uspokajająca”. W 1747 roku analizy boraksu dokonał francuski chemik Th. 

Baron, który stwierdził, że składa się on z soli Homberga i sody. Biorąc pod uwagę, że boraks 

pod względem chemicznym jest uwodnionym czteroboranem sodu o wzorze Na2B4O7
.10H2O, 

a kwas borowy to H3BO3, analiza wykonana przez Barona była prawidłowa pod względem 

jakościowym. Opisując historię odkrycia boru należy wspomnieć o szwedzkim chemiku 

Torbernie Bergmanie, który twierdził, że sól Homberga nie jest solą, a kwasem i to właśnie 

on wprowadził nazwę kwas borowy do nomenklatury chemicznej. Bor wspomniany jest 

również w zestawieniu substancji prostych Lavoisiera, gdzie występuje jako „rodnik 

borowy”, przy czym Lavoisier miał na myśli nie pierwiastek, a jego tlenek. 

Pierwiastek w stanie wolnym został otrzymany niezależnie od siebie przez Josepha 

Louisa Gay-Lussaca, Louisa Jacques Thénard oraz sir Humphry Davy’go. Każdy z nich 



otrzymał pierwiastkowy bor w wyniku redukcji boraksu metalicznym potasem. Doniesienia o 

odkryciu nowego pierwiastka w stanie wolnym ukazały się w bardzo krótkim odstępie czasu. 

Panowie Gay-Lussac i Thénard ogłosili komunikat o odkryciu boru 21 czerwca 1808 roku, a 

Davy doniósł o swoim odkryciu 30 czerwca. W związku z tym francuskim uczonym należy 

się palma pierwszeństwa. Jednak gdyby Davy wcześniej nie opracował metody wydzielania 

metalicznego potasu nie byliby oni w stanie wykonać swoich doświadczeń. Nazwa 

pierwiastka wywodzi się od nazwy jego minerału boraksu. 

Kadm	

W 1817 roku Friedrich 

Stromeyer dyrektor laboratorium 

chemicznego i wykładowca na 

Uniwersytecie w Getyndze odkrył w 

prażonym węglanie cynku, nabytym w 

sklepie chemicznym, żółtą substancję, 

która nie była ani związkiem żelaza ani ołowiu. Stromeyer, główny inspektor firm 

chemicznych w Hanowerze, zainteresowany tym odkryciem wybrał się na inspekcję firm 

farmaceutycznych w miejscowości Salztgitter, gdzie zaobserwował to samo zjawisko. 

Szczegółowe badania tlenku cynku przeprowadzone przez niego pozwoliły na stwierdzenie, 

że barwa którą przybiera tlenek cynku jest związana z obecnością domieszki tlenku 

nieznanego metalu. Stromeyerowi udało się oddzielić tlenek cynku od tlenku nieznanego 

metalu i w następnej kolejności dokonać jego redukcji. Metoda zastosowana przez niego była 

następująca: zanieczyszczony tlenek cynku rozpuszczał w kwasie siarkowym(VI) i przez 

uzyskany roztwór przepuszczał strumień gazowego siarkowodoru. Odsączony, strącony osad 

siarczków rozpuszczał w stężonym kwasie solnym, a roztwór po przesączeniu odparowywał 



do sucha. Suchą pozostałość po rozpuszczeniu w wodzie traktował dużym nadmiarem 

węglanu amonowego. Strącony z roztworu osad węglanu nieznanego metalu, 

nierozpuszczalny w nadmiarze węglanu amonu, odsączał, przemywał i wygrzewał do 

uzyskania tlenku metalu, który w ostatecznym kroku redukował węglem. W rezultacie tych 

procesów otrzymał niebieskoszary metal. Stromeyerowi udało się uzyskać około 3 gramów 

metalu, co pozwoliło mu na stwierdzenie, że jest to nowy nieznany do tej pory pierwiastek. 

Nazwę kadm zaproponował Stromeyer, a pochodzi ona od greckiej nazwy rudy tego metalu – 

καδμεία (kadmeia). Grecy nazwę dla tego minerału łączyli z mitologicznym – Κάδμος 

(Kadmos) – założycielem Teb. 

Niezależnie od Stromeyera, choć nieco później bo w roku 1818, kadm został odkryty 

przez dwóch niemieckich uczonych, K. Kerstena i W. Maissnera. Laur pierwszeństwa 

Stromeyera był kwestionowany przez niemieckiego lekarza K. Roloffa, który notabene jako 

pierwszy donosił o obserwacji zmiany barwy tlenku cynku podczas ogrzewania. Kersten 

zaproponował kilka nazw dla nowego pierwiastka jak „melin” od żółtej barwy jego siarczku 

czy „klaproth” dla uczczenia wielkiego chemika Martina Heinricha Klaprotha. Jednak nazwy 

te nie zostały przyjęte. 

Lit	

Ten metal pierwszej grupy układu 

okresowego został odkryty jako trzeci z 

grupy metali alkalicznych. Jego 

rozpowszechnienie w skorupie ziemskiej 

jest mniejsze niż sodu czy potasu, a jego 

minerały są znacznie rzadziej spotykane 



niż jego sąsiadów w grupie metali alkalicznych. W związku z tym zainteresowanie tym 

metalem pojawiło się stosunkowo późno. 

Na początku XVIII wieku znany brazylijski uczony José Bonifácio de Andrada e 

Silva, odbywał podróż do Skandynawii, a jako pasjonat mineralogii chciał wzbogacić swój 

zbiór o nowe próbki minerałów. Szczęście mu dopisało gdyż odkrył w kopalni na szwedzkiej 

wyspie Utö dwa nowe minerały, petalit i spodumen. Spodumen w niedługim czasie odkryto 

również na innych terenach, natomiast istnienie petalitu było poddawane w wątpliwość aż do 

roku 1817 kiedy to odkryto go po raz kolejny w tym samym miejscu co wcześniej. 

Badaniami spodumenu zajął się M. Klaproth, który nie znalazł w nim nic 

szczególnego poza krzemionką i tlenkiem glinu. Innymi słowy według Klaprotha spodumen 

był zwykłym glinokrzemianem jakich wiele. Jednak w analizach przeprowadzonych przez 

niego brakowało 0,5% masy próbki, ale uczony nie odniósł się do tego faktu. Z drugiej strony 

kolega Klaprotha, niemiecki chemik i geolog Johann Nepomuk von Fuchs zaobserwował, że 

płomień palnika po wsunięciu do niego próbki spodumenu barwi się na kolor czerwony. 

Niestety obydwaj uczeni nie poświęcili temu zjawisku większej uwagi, a to mogło ich 

naprowadzić na obecność nowego pierwiastka. 

Kolejny rozdział w historii litu związany jest z ponownym odkryciem petalitu na 

wyspie Utö. Analiza przeprowadzona przez Luisa Nicolasa Vauquelina wykazała, że oprócz 

glinu i krzemu w minerale znajduje się metal alkaliczny, który został błędnie zidentyfikowany 

jako potas. Szwedzki chemik Wilhelm Hisinger analizując petalit uzyskał interesujące wyniki, 

ale zanim zdążył je ogłosić pojawiło się doniesienie innego szwedzkiego chemika Johana 

Augusta Arfwedsona, któremu przypadł w udziale zaszczyt odkrycia nowego pierwiastka. J. 

Berzelius, w laboratorium którego Arfwedson wykonywał badania, w swoim liście z dnia 9 

lutego 1818 roku do C. Bertholleta, wybitnego francuskiego chemika, pisał: Arfwedson, 

młody ale bardzo zdolny chemik, który od roku pracował w jego laboratorium odkrył nowy 



metal alkaliczny w minerale o nazwie petalit odkrytym wcześniej przez Andrada na wyspie 

Utö. Minerał ten składa się w 80% z tlenku krzemu, 17% tlenku glinu i 3% tlenku nowego 

metalu. Wstępne analizy wykonane przez Arfwedsona, podobnie jak w przypadku Klaprotha, 

wykazały utratę około 4% pierwotnej masy próbki. Jednak Arfwedson nie przeszedł nad tym 

do porządku dziennego tylko szukał wyjaśnienia brakującej masy. Wielokrotnie analizując 

kolejne etapy badań znalazł wreszcie zasadową substancję, której właściwości odbiegały od 

znanych wodorotlenków metali alkalicznych. Nazwę dla nowego pierwiastka Arfwedson 

skonsultował ze swoim nauczycielem i obydwoje ustalili, że powinien to być lit od greckiego 

słowa – λιθoς (lithos) – czyli skała. Pochodzenie nazwy ma wskazywać również na fakt, że lit 

w odróżnieniu od potasu, który został odkryty w popiele ze spalonych roślin czy sodu, który 

występuje w krwi zwierzęcej, został znaleziony w twardym minerale (skale). 

Doniesienie Arferdsona na temat petalitu i występowania w nim nowego metalu 

zostało opublikowane w 1819 roku, ale już w kwietniu 1818 roku odkrył on lit w innych 

minerałach. Spodumen, błędnie zanalizowany przez Klaprotha, zawiera około 8% litu, a 

lepidolit około 4%. Ch. Gmelin, ku wielkiej irytacji von Fuchsa odkrył, że sole litu barwią 

płomień palnika na intensywny karminowoczerwony kolor. Ani Arferdson ani Gmelin nie 

uzyskali litu w formie czystego metalu, udało się to Davy’emu pod koniec 1818 roku. Jednak 

próbka uzyskana prze niego była bardzo niewielka. W 1821 roku angielski chemik William 

Thomas Brande w wyniku elektrolizy tlenku litu uzyskał większe ilości tego metalu. Jednak 

dopiero w roku 1855 większe ilości litu otrzymywano metodą opracowaną przez Roberta 

Wilhelma Eberharda Bunsena i Augustusa Matthiessena polegającą na elektrolizie chlorku 

litu. 



Selen	

Selen jest kolejnym 

pierwiastkiem, którego odkrycie 

nastąpiło długo po tym jak chemicy 

badali jego związki. Trudności w 

odkryciu tego pierwiastka wynikały z 

podobieństwa właściwości selenu do 

takich pierwiastków jak siarka i tellur. 23 września 1817 roku dwóch szwedzkich chemików 

Jöns Jacob Berzelius wraz ze swoim asystentem Johanem Gottliebem Gahnem odwiedzili 

swoją fabrykę produkującą kwas siarkowy(VI) w okolicy miejscowości Gripsholm. Podczas 

inspekcji znaleźli niewielką ilość osadu, częściowo barwy czerwonej a częściowo 

jasnobrązowej, w zbiorniku z kwasem. Ogrzewając osad w płomieniu palnika poczuli słaby 

zapach rzodkiewki, a podgrzana próbka osadu stopiła się formując kroplę o ołowianym 

połysku. Charakterystyczny zapach wydzielający się podczas ogrzewania osadu, zgodnie z 

doniesieniami Klaprotha mógł wskazywać na obecność telluru. Podobny zapach dało się 

wyczuć w kopalni pirytu w Falum skąd pochodził piryt wykorzystywany do produkcji kwasu. 

Ciekawość i nadzieja, te dwa czynniki spowodowały, że Berzelius zainteresował się 

znalezionym w swojej fabryce osadem. Ciekawość badacza jest zrozumiała, natomiast 

nadzieja odnosiła się do możliwości znalezienia nowego źródła rzadkiego metalu jakim jest 

tellur. Próbka osadu jaką posiadał do badań była niewielka i przeprowadzone analizy nie 

wykazały niczego szczególnego. W związku z tym postarał się o zdobycie większej ilości  

osadu z fabryki kwasu w Falum. Ponieważ piryt wydobywany w Falum nie zawierał telluru 

Berzelius doszedł do wniosku, po wykonaniu szczegółowych analiz, że ma do czynienia z 

nowym metalem, którego właściwości są zbliżone do właściwości telluru. O swoich 



badaniach pisał do Alexandera Johna Gasparda Marceta, lekarza i członka Królewskiego 

Towarzystwa Naukowego w Londynie. Pierwszy list informował o odkryciu telluru w pirycie 

pochodzącym z kopalni w Falum, ale w drugim wysłanym w 1818 roku opisywał nowy 

pierwiastek o właściwościach zbliżonych do siarki i telluru. Berzelius zaproponował nazwę 

nowego pierwiastka – selen – od greckiego słowa „σελήνη” (selene) czyli księżyc. 

Nawiązywał w ten sposób do telluru, którego nazwa wywodzi się od słowa Ziemia, a 

przypominający go pod względem właściwości kolejny pierwiastek otrzymał nazwę od 

Księżyca. 

W roku 1973 Anglik Willoughby Smith odkrył, że opór elektryczny selenu zależy od 

natężenia światła padającego na próbkę. To odkrycie zainspirowało Ernsta Wernera Siemensa 

w połowie lat 70 dziewiętnastego wieku do skonstruowania komórki selenowej 

wykorzystanej następnie przez Alexandera Grahama Bella i jego współpracownika Charlesa 

Sumnera Taintera do stworzenia w 1879 roku fotofonu. Fotofon służył do bezprzewodowego, 

bo za pomocą światła, przenoszenia dźwięku. 3 czerwca 1880 roku Tainter przekazał 

informację z dachu szkoły Franklina (Waszyngton) do okna laboratorium Bella 

wykorzystując komórkę selenową Simensa. Odległość pomiędzy nadawcą a odbiorcą 

wynosiła 213 metrów, a fotofon został opatentowany w grudniu roku 1880 jako „Apparatus 

for Signalling and Communicating, called Photophone”. 

Krzem	

Krzem pod względem 

rozpowszechnienia na Ziemi zajmuje 

drugie miejsce po tlenie. Pomimo to 

odkrycie tego pierwiastka nastąpiło 

stosunkowo późno, gdyż trudno jest 



zredukować jego tlenek, czyli krzemionkę, do wolnego pierwiastka. Natomiast biorąc pod 

uwagę jego rozpowszechnienie można powiedzieć, że krzem jest znany od czasów 

przedhistorycznych. Chociaż węgiel uznaliśmy za pierwiastek znany w czasach starożytnych, 

to trudno takie samo stwierdzenie wystosować w stosunku do krzemu. Węgiel występuje w 

naturze w stanie wolnym, natomiast rodzimy krzem jest niezwykle rzadko spotykany, a 

ponadto są to ziarna o wielkości około 0,3 mm, które można znaleźć w rejonach 

wulkanicznych na Kamczatce. Z drugiej strony węgiel został uznany za pierwiastek raptem 

około 200 lat temu, i podobnie odkrycie krzemu związane jest z otrzymaniem tego 

pierwiastka w stanie wolnym. 

W ciągu osiemnastego stulecia wielu chemików uważało, że krzemionka, uznana 

przez Lavoisiera za substancję podstawową, zawiera w swoim składzie nieznany pierwiastek i 

próbowało go wydzielić w stanie wolnym. H. Davy podjął bezowocne próby rozkładu 

krzemionki za pomocą prądu elektrycznego. Kolejny pomysł Davy’go polegał na reakcji par 

metalicznego potasu z rozżarzoną do czerwoności krzemionką. Również i ta próba nie 

zakończyła się sukcesem. W roku 1811 L. J. Gay-Lussac wraz L. Thenardem rozpoczęli 

próby otrzymania krzemu w stanie wolnym. Zaobserwowali oni bardzo gwałtowną reakcję 

pomiędzy potasem i czterofluorkiem krzemu, w wyniku której powstawał czerwonobrązowy 

związek. Jednak uczeni ci nie byli w stanie określić dokładnego składu otrzymanego związku, 

choć można przypuszczać, że uzyskali oni zanieczyszczony bezpostaciowy krzem. Szczęście 

uśmiechnęło się do J. Berzeliusa w 1823 roku. Ogrzewał on mieszaninę krzemionki, żelaza i 

węgla drzewnego do bardzo wysokiej temperatury uzyskując w rezultacie stop krzemu i 

żelaza, który mógł poddać analizie. W celu otrzymania czystego krzemu przeprowadził tę 

samą reakcję co Gay-Lussac i Thenard i również uzyskał brązową masę. Jednak pod  

działaniem wody zaobserwował wydzielanie się bąbelków gazu, a na dnie naczynia, po 

wielokrotnym przemyciu, zebrał się czysty krzem w formie amorficznego (bezpostaciowego) 



osadu z dodatkiem brązowego proszku zawierającego fluorokrzemian potasowy. 

Zanieczyszczenia udało się Berzeliusowi po prostu odmyć w wyniku wielokrotnego 

przemywania osadu wodą. Berzelius opracował jeszcze jedną metodę otrzymywania krzemu. 

Metoda ta polegała na spiekaniu ze sobą potasu metalicznego z fluorokrzemianem 

potasowym, a następnie rozkład spieku wodą. W rezultacie wydzielał się czysty krzem. 

Krystaliczny krzem został otrzymany po raz pierwszy przez francuskiego chemika Henri 

Étienne Sainte-Claire Deville’a w 1854 roku. W tym celu wykorzystał on elektrolizę 

chloroglinianiu sodowego zawierającego około 10% krzemu. 

Nazwa pierwiastka – silicium – wywodzi się od łacińskiego słowa „silex” 

oznaczającego twardy kamień. 

Glin	

Pierwiastkiem o którym można 

powiedzieć, że tak natura jak i historia 

była w stosunku do niego złośliwe jest 

glin. Pod względem rozpowszechnienia 

zajmuje trzecie miejsce po tlenie i 

krzemie. Praktycznie w każdym 

miejscu na ziemi można znaleźć minerały w których występuje, a biorąc pod uwagę ich liczbę  

(250 rodzajów) powinien zostać odkryty bardzo wcześnie, a stało się to dopiero w roku 1825. 

Trudność wydzielenia metalicznego glinu z jego tlenku spowodowała opóźnienie jego 

odkrycia czemu nie można się dziwić, bo proces otrzymywania glinu i dziś wymaga 

znacznych nakładów energii. Próby redukcji tlenku glinu węglem czy wodorem nie prowadzą 

do uzyskania wolnego metalu. Jedynie potas jest zdolny zredukować jego tlenek. To 



pokazuje, że odkrycie niektórych pierwiastków musiało być poprzedzone odkryciem innych, 

bez których dalszy postęp byłby niemożliwy. 

Związki glinu były znane i wykorzystywane od zawsze. Gliny i cegły towarzyszą 

ludzkości od jej początków, a przecież jedne i drugie nie są niczym innym tylko 

glinokrzemianami czyli związkami glinu. Glin jest głównym składnikiem takich kamieni 

szlachetnych jak rubin, granat, szafir czy turkus. Z drugiej strony ałun czyli siarczan glinowo–

potasowy towarzyszy ludziom od najdawniejszych czasów. Jednak skład ałunu przez długi 

czas pozostawał nieznany. W roku 1754 niemiecki chemik Andreas Sigismund Marggraf 

podjął się próby wyjaśnienia problemu składu ałunu. Dodając do roztworu ałunu zasady 

sodowej zaobserwował wydzielanie się obfitego białego osadu, który nazwał „ziemią 

ałunową”. Następnie zaobserwował, że dodatek kwasu siarkowego(VI) do „ziemi ałunowej” 

daje  w efekcie z powrotem ałun. Dodatkowo jeszcze stwierdził na podstawie swoich badań, 

że glina zawiera „ziemię ałunową”. Biorąc pod uwagę, że w przypadku kilku innych 

substancji takie stwierdzenie wystarczało do przypisania zasługi odkrycia nowego 

pierwiastka, to w przypadku glinu historia czekała na wydzielenie czystego metalu przez 

odkrywcę. Na podstawie badań Marggrafa Lavoisier zakwalifikował „ziemię ałunową” do 

substancji prostych uważając, że jest ona tlenkiem nowego, nieznanego metalu. 

Pierwsze próby otrzymania metalicznego glinu z wykorzystaniem elektrolizy podjęli 

dwaj uczeni H. Davy i J. Berzelius. Elektroliza tlenku glinu nie dała pożądanego rezultatu, a 

jedyne co pozostało z tych doświadczeń to nazwa pierwiastka „aluminium” zaproponowana 

przez Davy’go w roku 1807.  

Pierwszym, który uzyskał metaliczny glin był duński uczony, raczej fizyk niż chemik, 

Hans Christian Ørsted (używana jest pisownia nazwiska Oersted). To jemu zawdzięczamy 

odkrycie zjawiska indukcji magnetycznej pola elektrycznego, ale uzyskanie metalicznego 

glinu pokazuje, że był on również doskonałym chemikiem. Ørsted rozgrzał do temperatury 



czerwonego żaru mieszaninę tlenku glinu i węgla drzewnego i przepuszczał przez nią 

strumień chloru, otrzymując w rezultacie bezwodny chlorek glinu. Otrzymany związek 

następnie ogrzewał z amalgamatem potasowym (roztwór potasu w rtęci) w wyniku czego 

powstał amalgamat glinowy. Z otrzymanego amalgamatu oddestylował rtęć i uzyskał kawałek 

metalu przypominający wyglądem cynę. Oczywiście uzyskany przez Ørsted glin był 

zanieczyszczony, ale niewątpliwie był to pierwszy kawałek metalicznego glinu jaki został 

otrzymany. Ørsted opublikował wyniki swoich badań w periodyku Duńskiego Towarzystwa 

Naukowego, które to czasopismo nie było szeroko znane, a dodatkowo tekst był napisany w 

języku duńskim, co dodatkowo utrudniało jego rozpowszechnienie. Tekst ukazał się w roku 

1825 w roczniku Królewskiego Duńskiego Towarzystwa Naukowego: "Fra 31 Maj 1824 til 

31 Maj 1825, Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskabs, Philosphiske og Historiske 

Afhandlinger„ 

Drugim uczonym, któremu część historyków przypisuje odkrycie glinu, jest Niemiec 

Friedrich Wöhler. Niewątpliwie był on znacznie lepszym eksperymentatorem niż Ørsted, a 

opracowany przez niego proces otrzymywania metalicznego glinu był bardziej wyrafinowany. 

Przede wszystkim Wöhler powtórzył eksperyment Ørsteda jednak bez rezultatu, chociaż w 

kolejnych próbach udało mu się uzyskać bezwodny chlorek glinu. Metoda jego duńskiego 

kolegi była jednak trudna i niebezpieczna w związku z czym Wöhler opracował własny 

sposób otrzymywania chlorku glinu. Proces przebiegał w trzech etapach. Na początku 

otrzymywał wodorotlenek glinu, który w kolejnym etapie rozcierał w postaci pasty z węglem 

i olejem roślinnym. Otrzymaną pastę rozkładał cienką warstwą na dużej powierzchni i prażył 

uzyskując mieszaninę tlenku glinu i węgla. Dopiero na ten produkt działał suchym chlorem 

otrzymując bezwodny chlorek glinu o większej niż Ørsted czystości. W ostatecznym etapie 

przeprowadzał redukcję chlorku glinu potasem. Sposób opracowany przez Wöhlera 

umożliwiał mu otrzymywanie glinu o większej, w porównaniu z poprzednikiem, czystości i to 



właśnie on opisał właściwości tego metalu. Dodatkowo w roku 1845 otrzymał wystarczającą 

ilość metalu aby odlać z niej sztabkę. 

Jednak czystość otrzymywanego metalu metodą Wöhlera nie była wystarczająca, 

raczej można mówić, że otrzymywał on aluminium (stop) niż czysty pierwiastek. Metodę 

pozyskiwania czystego pierwiastka opracował w 1854 roku Henri Étienne Sainte-Claire 

Deville. Zamiast potasu do redukcji chlorku glinu zastosował on sód, co pozwoliło uzyskać 

metal o dużej czystości, a ponadto użycie sodu obniżało cenę metalicznego glinu. Ponadto 

opracował on metodę elektrochemicznego otrzymywani tego metalu. Okazało się, że 

poddanie elektrolizie stopionego chloroglinianu sodowego umożliwia otrzymanie 

metalicznego glinu. Stąd był już tylko krok do uruchomienia przemysłowej metody 

otrzymywania tego pierwiastka. Jednak metal ten był w tamtych czasach bardzo drogi. W 

połowie lat osiemdziesiątych dziewiętnastego wieku przedmioty wykonane z aluminium były 

cenniejsze niż złote. Sztabka wykonana z aluminium była prezentowana jako eksponat na 

Wystawie Światowej w roku 1885 w Paryżu. Napoleon III wydał bankiet, na którym 

honorowi goście posługiwali się sztućcami wykonanymi z aluminium, podczas gdy mniej 

szanowani uczestnicy musieli zadowolić się złotą zastawą. 

Przemysłową metodę otrzymywania glinu opracowali w 1888 roku Amerykanin 

Charles Martin Hall i Francuz Paul Louis Héroult. Metoda, wykorzystywana do dziś, polega 

na elektrolizie stopionej mieszaniny kriolitu – minerał fluoroglnian sodowy– i boksytu (skała 

osadowa zawierające wodorotlenki glinu, krzemionkę, tlenki żelaza).  

Tor	

W 1815 roku J. Berzelius 

badał rudę pochodzącą z kopalni w 

Falun (Szwecja) i uznał, że znajduje 



się w niej nowy, nieznany jeszcze pierwiastek. Na cześć skandynawskiego boga Thora nazwał 

ten, nieodkryty, pierwiastek torem. Berzelius był przekonany, że w rudzie znajduje się tlenek 

toru. Przekonanie sprawiło, że uznał za uzasadnione dodanie jeszcze jednej nazwy do listy 

znanych pierwiastków. Nikt ze współczesnych nie odważył się wątpić w odkrycie takiej 

sławy jak Berzelius. Na szczęście wątpliwości pojawiły się u samego odkrywcy nowego 

pierwiastka (czy też nadawcy nazwy nowemu pierwiastkowi), gdyż 10 lat później (1825 r.) 

okazało się, że odkryty „tlenek” był fosforanem, a na dodatek nie toru, a znanego od 

dłuższego czasu itru. Nieco złośliwą pozostałością po pomyłce Berzeliusa jest nazwa 

minerału itru – ksenotym, która wywodzi się od dwóch greckich słów – κενό (keno) i τιμή 

(tyme) –oznaczających odpowiednio puste czy też marne oraz wyróżnienie. 

Rok później (1826) Wöhler prowadził badania innego minerału, pirochloru, 

pochodzącego z Norwegii i odkrył w nim nowy pierwiastek. Jednak raport, który przedstawił 

na temat swoich badań był bardzo ogólnikowy, a sam uczony nie przykładał większej wagi do 

swojego odkrycia. Tymczasem w roku 1828, na wyspie Lewen niedaleko brzegów Norwegii 

Hans Morten Thrane Esmark znalazł czarny minerał, którego próbki przesłał Berzeliusowi do 

analizy. W tym samym roku chemik ogłosił wyodrębnienie z tego minerału krzemianów 

nowego pierwiastka. Ponieważ nazwa „tor” oczekiwała na swoje wykorzystanie, więc temu 

pierwiastkowi została ona przypisana. Sam minerał został nazwany torytem.  

Śledząc doniesienia Berzeliusa na temat właściwości toru, Wöhler uświadomił sobie, 

że właśnie ten pierwiastek znalazł w badanym pirochlorze w 1826 roku nie poświęcając 

większej uwagi swemu odkryciu. Dodatkowe rozczarowanie pojawiło się u Wöhlera gdy 

sześć lat później znany badacz i podróżnik Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander von 

Humboldt przedstawił opinii publicznej próbki pirochloru przywiezione z podróży na Syberię. 

Wöhler analizując minerał otrzymany od Humboldta znalazł w nim tor podobnie jak 

wcześniej w próbkach norweskiego minerału. 



Berzelius próbował wydzielić tor w postaci wolnego metalu jednak bez rezultatu. 

Metaliczny tor udało się otrzymać dopiero w 1870 roku. Tor jest drugim, po uranie, 

pierwiastkiem radioaktywnym, który został odkryty konwencjonalnymi metodami analizy 

chemicznej. 

Wanad	

Wanad, jak i kilka innych 

pierwiastków, odkrywano dwukrotnie. 

W 1801 roku w Meksyku Andrés 

Manuel del Río hiszpański mineralog 

podczas analizy rudy ołowiu stwierdził, 

że znajduje się w niej nowy metal, 

którego właściwości są podobne do chromu i uranu. Del Rio otrzymał kilka związków tego 

pierwiastka, które charakteryzowały się różnorodnością kolorów. Początkowo zdecydował się 

na nazwę „panchromem” od greckiego słowa określającego różnobarwność. Jednak 

zauważywszy, że jego związki podczas ogrzewania przybierają barwę czerwoną zmienił 

nazwę na „erytron”, czyli czerwony. Doniesienia del Rio w Europie były mało znane, a ci 

uczeni, którzy się z nimi zapoznali poddawali w wątpliwość odkrycie nowego pierwiastka. 

Sam del Rio stwierdzeniem, że odkryty przez niego pierwiastek jest najprawdopodobniej 

chromianem ołowiu, dodatkowo zniechęcił europejskich uczonych. Raport o swoim odkryciu 

i próbki badanej rudy wysłał del Rio do Paryskiej Akademii Nauk w roku 1809, a 

sprawdzeniem jego analiz zajął się francuski chemik H. Collet-Descotes, który potwierdził 

błędny wniosek hiszpańskiego badacza. W 1832 roku, już po powtórnym odkryciu wanadu, 

del Rio w swoim podręczniku mineralogii napisał, że metal który odkrył był wanadem, a nie 

chromem jak błędnie sądził. 



Drugiego odkrycia wanadu dokonał Szwed Nils Gabriel Sefström, który niewielką 

ilość tego metalu wydzielił z rudy żelaza pochodzącej z kopalni w Tabergu. Krótko po 

odkryciu wanadu przez Sefströma, Wöhler badał próbki meksykańskiej rudy i w liście do 

Justusa von Liebiga datowanym na 2 stycznia 1831 roku pisał, że w rudzie znajduje się jakaś 

nowa, nieznana jeszcze substancja. Niestety podczas doświadczeń zatruł się gazowym 

fluorowodorem i przez kilka miesięcy nie mógł prowadzić badań naukowych. Jego 

rozczarowanie na wieść, że Sefström odkrył wolfram było ogromne. Berzelius starał się 

pocieszyć swojego kolegę, pisząc do niego, że chemik, który odkrył metodę syntezy 

związków organicznych (Wöhler jako pierwszy dokonał syntezy mocznika, związku 

organicznego z substratów nieorganicznych) może się zrzec roszczenia do pierwszeństwa w 

odkryciu jeszcze jednego pierwiastka, gdyż jego osiągnięcie jest równoważne odkryciu 

dziesięciu nowych pierwiastków. 

Berzelius z Nilsem Sefströmem nazwali nowy pierwiastek wanadem na cześć 

skandynawskiej bogini piękna – Vanadis. Wöhler po powrocie do zdrowia kontynuował 

badania rudy pochodzącej z Meksyku i stwierdził, że zawiera on wanad, a nie jak błędnie 

sądził del Rio chrom. Dalsze badania Berzeliusa i Sefströma potwierdziły że wanad i chrom 

mają podobne właściwości. Próby otrzymania metalicznego wanadu nie powiodły się tym 

dwóm uczonym, a w miarę dalszych eksperymentów cechy tego pierwiastka stawały się coraz 

mniej jasne. Dopiero w latach 60-tych dziewiętnastego wieku angielski chemik Sir Henry 

Enfield Roscoe dokonując szczegółowych analiz stwierdził, że wanad nie wykazuje 

podobieństwa ani do chromu ani do uranu, natomiast z jednej strony wykazuje podobieństwo 

do niobu i tantalu, a z drugiej do fosforu. W roku 1869 to właśnie jemu udało się wydzielić 

metaliczny wanad. Prace tego uczonego miały duże znaczenie dla Dmitrija Mendelejewa, 

który twierdził, że odegrały one istotną rolę w powstaniu układu okresowego pierwiastków. 



Pierwiastki	odkryte	metodami	elektrochemicznymi	

Tytuł tego krótkiego rozdziału jest nieco mylący. Prawdą jest, że przedstawione tu 

pierwiastki zostały otrzymane bezpośrednio na drodze elektrochemicznej, ale jak widzieliśmy 

w poprzedniej części elektrochemia była wykorzystywana do wydzielania szeregu 

pierwiastków w stanie wolnym. Tym co odróżnia opisane tutaj sód, potas, magnez i wapń jest 

fakt, że zostały one wydzielone bezpośrednio w stanie wolnym właśnie dzięki zastosowaniu 

elektrolizy. Ich odkrycie nastąpiło w pierwszej dekadzie dziewiętnastego wieku, ale związki 

tych pierwiastków były znane od zawsze. Takich substancji jak potaż, wapno czy magnezja 

używano na długo przed tym zanim zostały wydzielone metale w nich występujące. Lavosier 

zawarł w swojej tabeli substancji prostych wapno palone (tlenek wapnia) i magnezję (tlenek 

magnezu), ale nie znalazł miejsca dla wodorotlenków sodu i potasu uważając, że są one 

substancjami złożonymi (związkami chemicznymi). Tym co dodatkowo przemawia za 

wyodrębnieniem właśnie tych czterech pierwiastków jest to, że ich wydzielenie stało się 

możliwe dzięki zastosowaniu prądu elektrycznego w chemii po raz pierwszy i to z wielkim 

sukcesem jak również fakt, że był to moment w którym elektrochemia została włączona do 

analizy chemicznej. Po wprowadzeniu metod elektrochemicznych możliwe stało się 

wydzielenie w stanie wolnym pierwiastków, które wcześniej zidentyfikowano w postaci 

związków, głównie tlenków. Jeszcze jedno wyróżnia historię odkryć tych pierwiastków, a jest 

tym okres w jakim to nastąpiło, raptem dwa lata, i fakt, że dokonał tego właściwie jeden 

uczony, Humphry Davy. 



Sód	i	potas	

Węglany sodu i potasu znane są 

człowiekowi od bardzo dawna. W 

starożytnym Egipcie używano ich w 

pralniach. Proste sole tych metali, jak 

chlorki, towarzyszą człowiekowi od 

zarania dziejów do przygotowywania i 

konserwowania żywności. Sól (chlorek sodu) jako niezbędna człowiekowi do prawidłowego 

funkcjonowania jego organizmu była wydobywana lub pozyskiwana w inny sposób od 

początku istnienia. Węglan sodu uzyskiwano w procesie odsalania wód słonych jezior, a 

węglan potasu wymywając go z popiołu spalonych roślin. Te dwie substancje były nazywane 

alkaliami odpowiednio mineralnymi (węglan sodu) i roślinnymi (węglan potasu). Określenie 

alkalia wprowadził średniowieczny alchemik Geber jednak nie różnicując tych dwóch 

substancji, a traktując je jako nie tyle podobne co wręcz takie same. Różnice pomiędzy 

węglanami sodu i potasu po raz pierwszy zostały stwierdzone w roku 1683 przez Duńczyka I. 

Bona, który zauważył, że użycie potażu i sody (węglanów potasu i sodu) w tych samych 

procesach prowadzi do wydzielania się kryształów różnego kształtu w zależności od 

początkowej substancji. 

W roku 1702 niemiecki uczony Georg Ernst Stahl odnotował różnice w kształcie 

kryształów związków sodu i potasu, co było istotnym krokiem na drodze do rozróżnienia 

sody i potażu jako soli dwóch różnych pierwiastków. W roku 1736 francuski chemik A. de 

Monsean dowiódł, że soda (dziś powiedzielibyśmy sód) występuje w wielu pospolitych 

związkach takich jak sól glauberska czy boraks. Monsean stwierdził, że sól glauberską można 

otrzymać w reakcji sody z kwasem siarkowym(VI), saletrę tworzącą regularne (sześcienne) 



kryształy można otrzymać w reakcji sody z kwasem azotowym(V), a wszelkie sole 

występujące w wodzie morskiej w reakcjach z kwasem solnym. 

Mimo to przed długi czas chemicy uważali, że soda jest tlenkiem jakiegoś nieznanego 

metalu, a badania sody i potażu nie były prowadzone aż do początków dziewiętnastego 

wieku. Nawet Lavoisier nie zajął się tymi dwoma, tak szeroko wykorzystywanymi związkami 

chemicznymi. Zresztą azot był przez niego również uważany za związek chemiczny nie za 

pierwiastek. Ten błędny pogląd wynikał prawdopodobnie z faktu, że właściwości sodu, 

potasu i jonu amonowego są bardzo zbliżone. Odkrycie pierwiastków, sodu i potasu, 

przypadło w udziale angielskiemu 

chemikowi i fizykowi Humphry 

Davy’emu. Pierwsze próby 

wydzielenia wolnego metalu poprzez 

elektrolizę wodnych roztworów sody i 

potażu nie przyniosły oczekiwanego 

rezultatu. Davy nie zrażony, a wręcz 

pobudzony porażką doszedł do 

wniosku, że pomimo elektrolizy nasyconych roztworów obecna w nich woda „maskuje” 

rozkład soli pod wpływem prądu elektrycznego. W grudniu 1807 roku zdecydował się na 

elektrolizę nie roztworu, a stopionego wodorotlenku potasu. Już po krótkiej chwili od 

rozpoczęcia elektrolizy zauważył pojawienie się przy ujemnej elektrodzie (katodzie) 

niewielkiej ilości, przypominającej rtęć, metalicznej substancji zanurzonej w stopionym 

wodorotlenku. Podobne doświadczenia przeprowadził z innymi wodorotlenkami metali 

alkalicznych za każdym razem obserwując analogiczne zjawisko. W niektórych przypadkach 

pojawiający się metal natychmiast zapalał się jasnym płomieniem, wybuchając, w innych nie 



dochodziło do wybuchu, a metal pokrywał się białym nalotem. Badając otrzymany metal 

stwierdził, że gwałtownie reaguje on z wodą wydzielając wodór, który ulega zapaleniu. 

Ten sam tok postępowania, elektrolizę stopionego wodorotlenku, zastosował Davy 

następnie do wodorotlenku sodu otrzymując inny metal alkaliczny. Zaobserwował, że 

elektroliza stopionego wodorotlenku sodu wymagała baterii galwanicznej o znacznie większej 

mocy niż w przypadku wodorotlenku potasu. Natomiast właściwości obydwu otrzymanych 

metali były bardzo podobne do siebie. Wielu ówczesnych uczonych uważało, że otrzymane 

przez Davy’go metale nie są substancjami prostymi, a związkami metali z wodorem, jednak 

Gay-Lussac i Thenard dowiedli elementarnej natury tych metali. 

Magnez	

Związki magnezu, jak 

przykładowo azbest, talk, dolomit czy 

nefryt, były znane i używane od 

wieków i przez stulecia wszystkie je 

zaliczano do substancji nazywanych 

jednym określeniem „wapno”. Z tego 

powodu nie uważano ich za różne związki, a rozważano jako różne odmiany wapna. W roku 

1618 Henry Wicker odkrył źródła mineralne niedaleko Epsom w Anglii. W roku 1695 w 

wodzie mineralnej z Epsom odkryto sól o gorzkim smaku (sól gorzka, siarczan magnezu), 

którą następnie zaczęto stosować w medycynie. Naukowcy odkryli, że sól z Epsom można 

otrzymać działając kwasem siarkowym(VI) na roztwór pozostały po oczyszczeniu soli 

pochodzącej z wody morskiej. Różnice pomiędzy solą z Epsom (solą gorzką) a solą 

glauberską (siarczan(VI) sodu) zostały odkryte, ale to, że wapno i magnezja są dwiema 



różnymi substancjami nie było jasne przez długi czas. Jako pierwszy szkocki chemik Joseph 

Black stwierdził różnice w rozpuszczalności tych dwóch soli w wodzie.  

Metaliczny magnez, choć zanieczyszczony i w bardzo małej ilości, został otrzymany 

w 1808 roku przez Davy’go, który zastosował tę samą procedurę jak przy wydzielaniu sodu i 

potasu. W 1831 roku Antoine Alexandre Brutus Bussy, francuski chemik, opublikował  

„Mémoire sur le Radical métallique de la Magnésie”, w którym opisał sposób otrzymywania 

magnezu przez ogrzewanie chlorku magnezu z potasem w szklanej rurze. Po odmyciu chlorku 

potasu wodą w naczyniu pozostaje magnez w postaci niewielkich kulek. 

Wapń	

Sole wapnia, choćby gips, 

alabaster czyli węglany i siarczany są 

znane od zawsze. Od dawna ludzie 

wiedzieli, że ogrzewanie kamienia 

wapiennego prowadzi do utworzenia 

wapna palonego. Ale dopiero w 1755 J. 

Black wykazał, że podczas ogrzewania kamienia wapiennego (węglanu wapnia) następuje 

utrata masy próbki w wyniku wydzielania się „zepsutego powietrza” (dwutlenku węgla). Gips 

był używany jako materiał konstrukcyjny, ale czysty tlenek wapnia został opisany w roku 

1746 przez niemieckiego chemika I. Potta, natomiast próba zredukowania go do czystego 

metalu była skazana na niepowodzenie.  

Dopiero H. Davy w roku 1808 przeprowadził elektrolizę mieszaniny wilgotnego 

wapna z tlenkiem rtęci w stosunku 3:1 co pozwoliło na otrzymanie metalicznego wapnia. 

Mieszaninę umieścił w platynowym tyglu podłączonym do dodatniego bieguna baterii 

elektrycznej o wysokim napięciu. Na górę mieszaniny nalał rtęć, w której umieścił drucik 



platynowy stanowiący katodę (elektrodę ujemną). Podczas elektrolizy wydzielający się metal 

tworzył z rtęcią amalgamat, z którego po odparowaniu rtęci uzyskał srebrzysty metal. Tak 

opracowaną metodę stosował później do otrzymywania innych metali alkalicznych i metali 

ziem alkalicznych. W tym samym roku J. Berzelius i M. Pontin niezależnie od Davy’go 

otrzymali wapń w podobny sposób. 

Pierwiastki	odkryte	przy	użyciu	metod	spektroskopowych	

W dziewiętnastym wieku trudno znaleźć okres, w którym lista nowych pierwiastków 

nie byłaby poszerzana o kolejne odkrycia. Wyjątek stanowią lata pięćdziesiąte, w których nie 

odkryto żadnego nowego pierwiastka co wydaje się dziwne biorąc pod uwagę intensywny 

rozwój metod analizy chemicznej. Metody analizy chemicznej pozwalały na odkrycie nowych 

pierwiastków, których wydzielenie i identyfikacja nie była możliwa innymi technikami 

badawczymi. Odkrywane pierwiastki albo występowały w naturze w ilościach 

wystarczających do ich wydzielenia albo, co nie jest bez znaczenia przy badaniach, uczeni 

mieli szczęście odkrywając minerały zawierające pierwiastki, których zawartość w skorupie 

ziemskiej jest niewielka. W połowie dziewiętnastego wieku znanych było już 60 

pierwiastków chemicznych. Przerwa w odkrywaniu nowych zakończyła się w latach 1859-60 

wraz z odkryciem i opracowaniem metod spektroskopowych. Spektroskopię odkryli dwaj 

niemieccy uczeni Robert Wilhelm Bunsen i Gustav Robert Kirchhoff. Wraz z odkryciem 

metod spektroskopowych pojawiły się doniesienia o odkryciu nowych pierwiastków dzięki 

badaniu charakterystycznych linii spektralnych. Dzięki opracowaniu metod 

spektroskopowych odkryto jako pierwsze cez, rubid, tal i ind. Zanim przejdziemy do historii 

odkryć tych pierwiastków zatrzymajmy się chwilę na krótkim omówieniu metody 

opracowanej przez tych uczonych. 



Historię prac Bunsena i Kirchhoffa należałoby zacząć od roku 1851 kiedy to Bunsen 

poznał na Uniwersytecie Wrocławskim młodszego od siebie o 13 lat Kirchhoffa, który objął 

tam stanowisko profesora fizyki. Bunsen nie zagrzał miejsca we Wrocławiu i już po roku 

przeniósł się do Heidelbergu gdzie objął katedrę chemii, a gdy w 1854 pojawiło się miejsce w 

katedrze fizyki zarekomendował na to stanowisko Kirchhoffa. Przez kilka miesięcy 

prowadzili wspólne badania widm, wzbudzanych w płomieniu palnika Bunsena, różnych 

substancji. W owym czasie pojawiły się głosy szeregu uczonych niezadowolonych z 

dotychczasowych metod analitycznych stosowanych w chemii. Nieco wcześniej bo od roku 

1857 eksperymenty fotochemiczne prowadził Bunsen wraz ze swoimi dawnymi studentami 

między innymi Henrym E. Roscoe i Rowlandsonem Cartmellem, wykorzystując przy tym 

soczewki i pryzmaty. Podobne prace, chociaż bardziej pod katem fizycznych aspektów 

zjawiska, prowadził Kirchhoff, który wykorzystywał metodę opracowaną ponad 40 lat 

wcześniej przez Fraunhofera. To właśnie Joseph von Fraunhofer odkrył przy użyciu pryzmatu 

w widmie Słońca linie absorpcyjne, a w roku 1814 wynalazł spektroskop czyli przyrząd do 

analizy widma światła. Kirchhoff w roku 1859 zinterpretował linie na widmach Fraunhofera 

jako linie absorpcyjne i podał matematyczny opis zjawiska. 

Kirchhoff i Bunsen badając przy użyciu pryzmatu płomień palnika Bunsena, w którym 

umieszczali sole metali alkalicznych sodu, potasu i litu podali układ linii widmowych tych 

pierwiastków i od tego czasu stało się to podstawą charakterystyki spektralnej pierwiastków. 

Już podczas analiz widm metali alkalicznych uczeni zauważyli obecność dwóch niebieskich 

linii spektralnych i przypuszczenie, że pochodzą one od nieodkrytego jeszcze pierwiastka 

umieścili w swoim pierwszym artykule z 1860 roku. Nieco później w roku 1861 

zidentyfikowali ten pierwiastek jako cez. 



 

Spektrofotometr Kirchhoffa 

Swój pierwszy spektroskop uczeni skonstruowali z elementów dostępnych w 

laboratorium, wykorzystując lunetki i pryzmat wykonane przez monachijskiego konstruktora 

Carla Augusta von Steinheila. Prawdopodobnie w skład pierwszego spektroskopu wchodziło 

tez pudełko po cygarach Bunsena, który był ich wielkim miłośnikiem, które służyło jako 

osłona pryzmatu cieczowego i do którego przymocowano pod stałym kątem lunetki 

kolimacyjną i obserwacyjną. 



Cez	

Cez, rzadki pierwiastek 

alkaliczny, został odkryty jako 

pierwszy z szeregu przy użyciu 

technik spektroskopowych. Historia 

cezu rozpoczyna się w roku 1846 

kiedy to niemiecki mineralog Johann 

Friedrich August Breithaupt badając minerały i rudy na Elbie opisał szereg różnobarwnych 

kwarcytów, które nazwał pollucytami. Niewielką próbkę pollucytu poddał analizie niemiecki 

chemik K. Plattner, który jednak nie znalazł w niej nic nowego, chociaż jak zanotował 

całkowita masa określonych substancji składowych wyniosła tylko 92,75%. Niestety ilość 

posiadanego minerału nie pozwoliła mu na powtórzenie analiz i szukanie brakujących nieco 

ponad 7% masy. Natomiast Plattner odnotował, że pollucyt zawiera obok krzemianu duże 

ilości sodu i potasu. Jasnym jest, że cez jako metal alkaliczny wykazuje podobieństwo do 

swoich sąsiadów, a tym samym Plattner nie był w stanie stwierdzić czy w próbce znajduje się 

coś poza znanymi mu pierwiastkami. 

W 1860 roku R. Bunsen i G. Kirchhoff prowadzili badania minerałów zawartych w 

wodach mineralnych. Po oddzieleniu wapnia, strontu, magnezu i litu z próbki wody 

mineralnej z uzdrowiska w Bad Dürkheim poddali pozostałość analizie spektroskopowej. Na 

widmie zaobserwowali dwie, blisko siebie położone, wyraźne linie w niebieskim zakresie 

widma. Mimo tego, że jedna z tych linii niemal pokrywała się z linią charakterystyczną dla 

strontu to jednak zaobserwowany układ nie odpowiadał żadnemu znanemu pierwiastkowi, 

będąc jednak charakterystycznym dla metali alkalicznych. Odnosząc się do niebieskiej barwy 

linii charakterystycznych na widmie spektroskopowym nazwali oni nowy pierwiastek cezem 



od łacińskiego słowa – caesius – oznaczającego szarobłękitny odcień dolnej części 

nieboskłonu. 11 kwietnia 1860 roku Bunsen napisał o odkryciu do swojego współpracownika 

Sir Henry Enfield Roscoe, a 10 maja wysłał zgłoszenie do Berlińskiej Akademii Nauk 

informujące o odkryciu nowego pierwiastka alkalicznego. W ciągu następnych sześciu 

miesięcy Bunsen miał już 60 gram cezu w postaci soli chloroplatynowej, co jest niezwykłym 

osiągnięciem jeżeli uzmysłowimy sobie, że uzyskanie takiej ilości wymagało przerobienia 

300 ton wody mineralnej. Jako produkt uboczny uzyskał również około jednego kilograma 

chlorku litu. Proces wydzielania soli cezu z wody mineralnej był skomplikowany i 

czasochłonny. Mieszaninę soli metali ziem alkalicznych (wapń, stront, bar) z wody wytrącano 

w postaci siarczanów lub szczawianów pozostawiając w roztworze sole metali grupy 

pierwszej. Następnie zakwaszony kwasem azotowym(V) roztwór ekstrahowano etanolem 

otrzymując roztwór wolny od sodu. Z roztworu tego strącano lit za pomocą węglanu amonu, a 

potas, rubid i cez wytrącano w postaci nierozpuszczalnych chlorplatynianów. Rozdzielenia 

mieszaniny chloroplatynianów potasu, rubidu i cezu dokonywano przez zastosowanie 

krystalizacji frakcyjnej. Chloroplatyniany rubidu i cezu są słabiej rozpuszczalne i krystalizują 

pierwsze pozostawiając w roztworze chlorplatynian potasu. Po zredukowaniu soli 

chloroplatynowych wodorem, rozdzielano cez i rubid wykorzystując różnice w 

rozpuszczalności ich węglanów w alkoholu. Ostatecznie przerobienie 44 000 litrów wody 

mineralnej dawało 9,2 grama chlorku rubidu i 7,3 grama chlorku cezu. 

Cztery lata później włoski analityk F. Pizani zajął się badaniem pollucytu 

analizowanego wcześniej przez Plattnera i znalazł w badanym kwarcycie cez. Metaliczny cez 

został otrzymany na drodze elektrolizy stopionej mieszaniny cyjanków cezu i baru przez 

Carla Satterbega. 



Rubid	

Kolejnym, drugim, 

pierwiastkiem odkrytym dzięki 

zastosowaniu metod 

spektroskopowych jest rubid, który 

został zidentyfikowany podczas badań 

minerału o nazwie lepidolit. Minerał ten po raz pierwszy był badany przez M. Klaprotha pod 

koniec osiemnastego wieku, ale wtedy nie znaleziono w jego składzie metali alkalicznych. 

Nie będąc pewnym swoich pierwszych analiz Klaproth powtórnie przebadał minerał i 

stwierdził, w 1797 roku, że w jego skład wchodzi 54,5% tlenku krzemu, 38,35% tlenku glinu, 

4% tlenku potasu i 0,75% tlenku manganu. Pozostałe brakujące 2,5% masy analizowanej 

próbki Klaproth przypisał wodzie zawartej w próbce. Jednak bez względu na to jak 

pomysłowe techniki analizy mógł zastosować Klaproth nie był w stanie zidentyfikować litu 

ani fluoru, które odkryto później. 

W roku 1861 próbka tego minerału trafiła do rąk Bunsena i Kirchhoffa, którzy strącili 

potas w formie soli sześciochloroplatynianowej, a następnie przeprowadzili analizę spektralną 

pozostałości. 23 lutego tego roku ogłosili odkrycie w lepidolicie nowego metalu alkalicznego. 

Widmo spektralne tego pierwiastka charakteryzuje się występowaniem jasnych, czerwonych 

linii co znalazło odzwierciedlenie w nazwie. Słowo rubid pochodzi od łacińskiego słowa –

rubidus – ciemnoczerwony. W następnej kolejności stwierdzili występowanie rubidu w 

wodzie, w której wcześniej odkryli cez. Obydwaj badacze próbowali uzyskać metaliczny 

rubid w wyniku elektrolizy stopionego chlorku tego metalu. Próby te nie dawały w rezultacie 

metalicznego rubidu, ale  niebiesko zabarwioną homogeniczną substancję, w której nie dało 

się wyróżnić metalu. Prawdopodobnie otrzymywali oni koloidalną zawiesinę rubidu w 



chlorku tego metalu. Bunsen otrzymał metaliczny rubid, w roku 1863, w wyniku ogrzewania 

wcześniej wyprażonego winianu rubidowego. 

Tal	

Wraz z udoskonaleniem 

spektroskopii emisyjnej stosowanej 

przez Bunsena i Kirchhoffa do 

analizy substancji zainteresowanie tą 

metodą wśród badaczy znacznie 

wzrosło. Jednym z naukowców 

doceniających jej rolę w analizie był William Crookes. Dziesięć lat wcześniej, w roku 1850, 

otrzymał on około półkilogramową próbkę osadu z dna ołowianego zbiornika używanego 

przy produkcji kwasu siarkowego(VI). Z próbki wydzielił selen, a resztę osadu pozostawił, 

podejrzewając, że może zawierać tellur. Odkrycie rubidu i cezu bardzo zainteresowało 

Crookesa, który będąc człowiekiem praktycznym zrozumiał jak duże znaczenie ma 

zastosowanie metod spektroskopowych do analizy substancji. Gdy tylko uzyskał 

spektrofotometr płomieniowy poddał badaniu próbkę osadu. Ku jego zaskoczeniu na widmie 

nie zaobserwował linii charakterystycznych dla telluru. Pojawiły się linie selenu, które po 

chwili znikły, a jednocześnie widać było bardzo intensywne w zielonym zakresie widma lnie, 

których Crookes wcześniej nie obserwował.. Jednoznacznie wynik analizy pokazywał, że w 

próbce znajduje się nowy pierwiastek, który został przez badacza nazwany talem od 

greckiego słowa „thallos” czyli zielona gałązka. Pierwsze doniesienie o odkryciu ukazało się 

w czasopiśmie, którego Crookes był edytorem i wydawcą. „Chemical News” z dnia 30 marca 

1861 roku, w którym zamieścił artykuł zatytułowany „O istnieniu nowego pierwiastka 

prawdopodobnie z grupy siarkowców”. W tytule Crookes popełnił błąd, ponieważ tal nie ma 



właściwości podobnych do siarki czy innych pierwiastków tej grupy układu okresowego. Rok 

później Crookes stwierdziwszy swój błąd opublikował kolejny artykuł zatytułowany „Tal, 

nowy pierwiastek chemiczny”, gdzie nie nawiązywał już do siarki. 

Tal został odkryty, ale Crookes ani nie wydzielił tego pierwiastka w stanie wolnym ani 

też nie uzyskał żadnych jego związków. Całość odkrycia ograniczyła się do stwierdzenia jego 

obecności na podstawie widma charakterystycznego dla atomów talu. Zbadanie właściwości, 

uzyskanie wolnego pierwiastka i jego związków przypada w udziale innemu uczonemu, 

Francuzowi Claude Auguste Lamy’emu, który odkrył tal niezależnie od swojego angielskiego 

kolegi. Podobnie jak Crookes on również zaobserwował zieloną linię emisyjną na widmie 

spektralnym próbki osadu pochodzącego z produkcji kwasu siarkowego. Zdarzenie miało 

miejsce w marcu 1862 roku, ale już 23 czerwca tego roku Lamy wysłał próbkę talu ważącą 

około 14 gram do Paryskiej Akademii Nauk. Crookes również wysłał swoją próbkę do 

Akademii, a to spowodowało kontrowersje na tle pierwszeństwa. Crookes twierdził, że 

otrzymał tal w formie proszku przed 1 maja 1862 roku i nie może go przekształcić do formy 

wlewki ponieważ tal jest bardzo lotny. Lamy twierdził, że próbka Crookesa to siarczek talu, a 

nie czysty pierwiastek. Specjalna komisja powołana przez Akademię, w skład której 

wchodzili Henri Étienne Sainte-Claire Deville, Théophile-Jules Pelouze i Jean Baptiste André 

Dumas, przyznała pierwszeństwo uzyskania metalicznego talu Lamy’emu. Werdykt był 

uzasadniony, to właśnie francuski chemik określił właściwości tego pierwiastka, które są na 

tyle uzależnione od stopnia utlenienia pierwiastka, że sole talu na +1 stopniu utlenienia 

przypominają sole metali alkalicznych, a talu na +3 stopniu utlenienia glin. To zróżnicowanie 

właściwości w zależności od stopnia utlenienia skłoniło Dumasa do określenia tego 

pierwiastka mianem „paradoksalnego metalu”. 



Ind	

Odkrycie talu podobnie jak i 

wcześniejsze odkrycia, pociągnęło za 

sobą badania, które pozwoliły na 

znalezienie następnych nieznanych 

jeszcze pierwiastków. Kolejnym 

odkrytym dzięki zastosowaniu techniki 

spektroskopii płomieniowej był ind. Odkrycia dokonało dwóch niemieckich chemików w 

roku 1863, profesor Ferdinand Reich i jego asystent Hieronymus Theodor Richter, pracujący 

na Akademii Górniczej we Freibergu. Badacze byli zainteresowani niedawnym odkryciem 

talu, a profesor Richter zdecydował się uzyskać odpowiednią do badań ilość tego pierwiastka. 

Poszukując źródła talu badał rudy cynku pochodzące z kopalni w Himmelsfürst, które oprócz 

cynku zawierały siarkę, arsen, ołów, krzem, mangan, cynę i kadm. Ruda zawierająca tak 

znaczny zestaw różnych pierwiastków mogła również zawierać poszukiwany tal. Jednak 

długotrwałe próby wydzielenia tego pierwiastka, na drodze chemicznej spełzły na niczym. 

Zamiast oczekiwanego produktu badacze uzyskali słomianożółty osad o nieokreślonym 

składzie. Prawdopodobnie laboratorium Reicha odwiedził Clemens Aleksander Winkler, 

odkrywca germanu, i usłyszał że substancja wydzielona z badanej rudy zawiera siarczek 

nieznanego metalu. 

Dopiero co opracowana metoda spektroskopii płomieniowej tak przydatna przy 

odkryciu trzech innych pierwiastków była wręcz wymarzona aby zastosować ją do analizy 

osadu uzyskanego przez Reicha. Niestety profesor Reich był daltonistą co uniemożliwiało mu 

zastosowanie metody, w której barwa linii spektralnych odgrywała decydującą rolę. 

Niemożność wykonania badania spektroskopowego zmusiła go do szukania pomocy u 



swojego asystenta. Th. Richter odniósł sukces już przy pierwszej próbie obserwując 

intensywną niebieską linię spektralną, która nie odpowiadała linii cezu ani innego znanego 

pierwiastka. Widmo emisyjne jednoznacznie potwierdziło, że ruda pochodząca z kopalni w 

Himmelsfürst zawiera nieznany nowy pierwiastek. Ponieważ widmo emisyjne charakteryzuje 

się linią w zakresie niebieskiej barwy, nazwali odkryty pierwiastek indem od nazwy 

niebieskiego barwnika – indygo. Raport o odkryciu nowego pierwiastka został opublikowany 

w Journal für Praktische Chemie w roku 1863 i był sygnowany nazwiskami obydwu 

uczonych. Profesor Reich jednak wielokrotnie później zaznaczał, że jest to niewłaściwe gdyż 

odkrycie indu w całości należy do Richtera. Krótko po odkryciu nowego pierwiastka metodą 

spektroskopową obydwaj uczeni uzyskali niewielką ilość tego pierwiastka i wprowadzili go 

do płomienia palnika. Okazało się, że sole indu barwią płomień na niebieskofioletowy, bardzo 

intensywny kolor, co pokazało, że identyfikacja obecności tego pierwiastka nie wymaga 

spektroskopii. W trakcie dalszych badań, przy współudziale Winklera, uczeni określili 

właściwości indu. Po uzyskaniu metalicznego indu, choć zanieczyszczonego, uczeni wysłali 

w roku 1867 próbkę do Paryskiej Akademii Nauk uzyskując nagrodę w wysokości 800 

funtów.  

Badając właściwości chemiczne odkrytego pierwiastka określono jego masę atomową 

na 75,6. Jednak Mendelejew opierając się na swoim układzie okresowym stwierdził, że ta 

wartość jest przynajmniej o połowę za mała (masa atomowa indu to 114,8). Słuszność była po 

stronie rosyjskiego uczonego, a ind trafił do 13 grupy układu okresowego.  

Układ okresowy pierwiastków 

Pierwsze próby systematyzacji pierwiastków chemicznych można przypisać A. 

Lavoisierowi, który w 1789 roku w swoim traktacie „Traité élémentaire de chimie” zestawił 

listę substancji prostych obejmującą siedem pierwiastków tlen, azot, wodór, fosfor, rtęć, cynk 



i siarkę. Dodatkowo Lavoisier zaliczył do substancji prostych (pojęcie pierwiastka jeszcze nie 

istniało) ciepło i światło, ale jednocześnie podzielił substancje na metale i niemetale.  

Dopiero wiek dziewiętnasty, wraz z niespotykanym rozwojem badań naukowych, a w 

szczególności analizą chemiczną, przyniósł odkrycia wielu nowych substancji prostych 

powodując potrzebę ich uszeregowania. Jako pierwszy uszeregowania pierwiastków według 

pewnych reguł podjął się niemiecki chemik Johann Wolfgang Döbereiner. Czynnikiem, który 

skłonił go do podjęcia tej próby było odkrycie trzech halogenów chloru, bromu, jodu i 

podobieństwo ich właściwości chemicznych. Döbereiner rozważania nad uszeregowaniem 

pierwiastków rozpoczął w roku 1817, zestawiając grupy składające się z trzech elementów 

posiadających podobne właściwości chemiczne. Poszczególne triady wyglądały następująco: 

lit, fosfor, arsen; 

wapń, stront, bar; 

chlor, brom, jod; 

siarka, selen, tellur; 

węgiel, azot, tlen; 

żelazo, kobalt, nikiel. 

Uwagę uczonego zwróciła zależność pomiędzy masami atomowymi tak ułożonych 

pierwiastków, co pozwoliło na sformułowanie prawa traid. Zgodnie z nim masa atomowa 

środkowego pierwiastka jest w przybliżeniu równa średniej arytmetycznej sumy mas 

atomowych pierwiastków pierwszego i trzeciego. Przybliżenie w niektórych przypadkach jest 

dość duże; przykładowo masa atomowa fosforu to w przybliżeniu 31, a średnia mas litu i 

arsenu wynosi 41. Dodatkowo triady Döbereinera nie wskazywały na periodyczność 

pierwiastków. 

Pierwszym uczonym, który wskazał na periodyczną zmianę właściwości pierwiastków 

chemicznych był francuski geolog Alexandre-Emile Béguyer de Chancourtois. W roku 1863 



stworzył on diagram, na którym pierwiastki zostały ułożone względem ich mas atomowych. 

Nazwy pierwiastków zostały spiralnie naniesione na bęben, którego średnica była tak 

dobrana, że łańcuch nazw tworzył pełen obrót spirali co osiem pierwiastków. Taki układ 

powodował, że patrząc wzdłuż linii prostopadłych do podstawy widziało się na powierzchni 

bębna pierwiastki o podobnych właściwościach. Swój diagram nazwał „vis tellurique” czyli 

śrubą tellurometryczną wywodząc nazwę od niedawno odkrytego pierwiastka telluru, który 

znalazł się na środku diagramu. Diagram de Chancourtoisa nie znalazł uznania w środowisku 

naukowym pozostając swoistą osobliwością. 

Rok później (1854) angielski chemik John Alexander Reina Newlands ułożył 62 znane 

ówcześnie pierwiastki w osiem grup opierając się na ich właściwościach chemicznych. 

Zauważył on, że jeżeli ułożyć pierwiastki względem wzrastających mas atomowych to ich 

właściwości powtarzają się co osiem analogicznie jak dźwięki w oktawie muzycznej. Jego 

prawo oktaw zostało opublikowane w Chemistry News wywołując pewne kontrowersje. W 

dniu 1 marca 1866 roku wygłosił wykład dla Królewskiego Towarzystwa Naukowego, który 

nie został opublikowany. Członkowie Towarzystwa stwierdzili, że takie „zagadnienia 

teoretyczne” mogą być kontrowersyjne i broniąc powagi naukowej nie zdecydowali się na 

publikację referatu Newlandsa. Odkryte przez angielskiego uczonego prawo okresowości 

znalazło swoje uzasadnienie dopiero w roku 1916 kiedy to Amerykanin Gilbert Newton 

Lewis sformułował swoją teorię wiązań walencyjnych, a trzy lata później w 1919 Irving 

Langmuir teorię oktetu zastosował do wiązań chemicznych. Newlands został przez 

Królewskie Towarzystwo Naukowe uhonorowany złotym medalem pięć lat po ogłoszeniu 

przez Mendelejewa układu okresowego pierwiastków.  

Dmitrij Iwanowicz Mendelejew zestawił wszystkie znane ówcześnie pierwiastki w 

kolejności wzrastających mas atomowych (pojęcie liczby atomowej jeszcze nie istniało) i 

zauważył, że właściwości pierwiastków powtarzają się okresowo. Forma tablicy jaką przyjęło 



to zestawienie była podobna do tej jaką posługujemy się dzisiaj. Istnieje legenda, że tworząc 

swój układ okresowy, Mendelejew posługiwał się zestawem kart z naniesionymi nazwami i 

właściwościami znanych  pierwiastków, którymi grał w swoistego pasjansa. 6 marca 1869 

roku zaprezentował ostateczną wersję układu okresowego na forum Rosyjskiego 

Towarzystwa Chemicznego wygłaszając wykład zatytułowany „Zależność pomiędzy 

właściwościami a masa atomową pierwiastków”. W tym samym roku tablica Mendelejewa 

została opublikowana w naukowym czasopiśmie rosyjskim i przetłumaczona na niemiecki w 

Zeitschrift für die Chemische. 

Główne tezy Mendelejewa sprowadzały się do kilku punktów. Jako pierwsze nasuwa 

się stwierdzenie periodyczności właściwości chemicznych pierwiastków ułożonych względem 

ich mas atomowych, a dodatkowo stwierdzenie, że pierwiastki o podobnych właściwościach 

posiadają zbliżone masy atomowe jak platyna, iryd czy osm, lub ich masy zwiększają się w 

sposób regularny jak na przykład w szeregu potas, rubid, cez. Uporządkowanie pierwiastków 

lub grup pierwiastków ze względu na masę atomową odpowiada ich wartościowości. 

Najbardziej rozpowszechnione w przyrodzie pierwiastki mają małe masy atomowe. Wielkość 

masy atomowej określa charakter pierwiastka. Niezwykle istotne było następne stwierdzenie 

Mendelejewa, że musza istnieć nieodkryte jeszcze pierwiastki o masach atomowych 

pomiędzy 65 a 75 o podobnych właściwościach do glinu i krzemu. Uczony pozostawił 

miejsca w swoim układzie na nieodkryte pierwiastki nazywając je eka-krzem, eka-glin i eka-

bor, które odkryte później zostały nazwane odpowiednio germanem, galem i skandem. Masy 

atomowe niektórych pierwiastków muszą być inne niż wyznaczone eksperymentalnie ze 

względu na ich położenie w układzie okresowym. Ta uwaga Mendelejewa odnosiła się do 

telluru, którego masę atomową wyznaczono błędnie. Mendelejew twierdził, że jego masa 

atomowa powinna zawierać się pomiędzy 123 a 126, i nie może wynosić 128. Rzeczywista 

masa atomowa tego pierwiastka wynosi 127,06. W układzie Mendelejewa nie było gazów 



szlachetnych, gdyż nie były one jeszcze znane, a gdy zostały odkryte, William Ramsay dodał 

do układu kolejną grupę co nie zburzyło struktury tabeli Mendelejewa. Problem sprawił 

najlżejszy z pierwiastków, wodór, który w układzie okresowym znalazł się w grupie 

litowców, ale Mendelejew rozpatrywał umieszczenie go albo w grupie halogenów lub 

oddzielnie pomiędzy borem a węglem. 

Niezależnie od Mendelejewa nad opracowaniem układu pierwiastków pracował 

niemiecki chemik Julius Lothar Meyer, który w 1864 roku opublikował swoją tablicę 

pierwiastków. Układ Meyera zawierał tylko 28 elementów, które w pierwszej wersji były 

uszeregowane względem wartościowości pierwiastków. Układ Meyera nie pozwalał na 

przewidywanie istnienia pierwiastków i chociaż prace obydwu uczonych zbiegły się w czasie 

to dokonanie Mendelejewa znalazło uznanie. W roku 1864 została przedstawiona jeszcze 

jedna tablica pierwiastków chemicznych. Jej twórcą był angielski chemik William Odling, a 

jego tablica przedstawiała grupy pierwiastków uszeregowane w poziomie, a nie w pionie jak 

u Mendelejewa. Odlingowi udało się zdobyć uznanie dla swojego osiągnięcia jednak cieniem 

na jego reputacji położyło się podejrzenie, że jako sekretarz Królewskiego Towarzystwa 

Naukowego zdyskredytował udział Newlandsa w powstaniu układu okresowego. 

Mendelejew został w roku 1905 przyjęty w poczet Królewskiej Szwedzkiej Akademii 

Nauk, a rok później Komitet nominował go do nagrody Nobla w dziedzinie chemii. Komisja 

wniosek poparła co z reguły jest równoznaczne z przyznaniem nagrody. Jednak członek 

Akademii Johan Peter Klason, na posiedzeniu plenarnym wysunął kandydaturę Henriego 

Moissana, którego notabene był dobrym znajomym. Niespodziewanie do sprawy przyznania 

nagrody Mendelejewowi włączył się uznany szwedzki chemik Svante August Arrhenius, 

który choć nie był członkiem Komitetu Noblowskiego to cieszył się wielką estymą w 

środowisku naukowym. Wysuwał on argumenty przeciwko przyznaniu nagrody 

Mendelejewowi ze względu na to, że układ okresowy jest osiągnięciem zbyt dawnym aby 



honorować je w roku 1906. Arrheniusem kierowała chęć odwetu za krytyczne uwagi jakie 

rosyjski uczony wysuwał w stosunku do teorii dysocjacji Arrheniusa, a z drugiej strony 

prawdopodobnie kierowała nim ludzka zazdrość. W wyniku głosowania nagroda za rok 1906 

przypadła Moissanowi, a powtórna nominacja dla Mendelejewa w roku 1907 została 

skutecznie zablokowana przez Arrheniusa. 

Następne uzupełnienia układu okresowego pierwiastków nastąpiły w wieku 

dwudziestym. W 1914 roku Henry Gwyn Jeffreys Moseley odkrył zależność pomiędzy 

długością fali promieniowania rentgenowskiego a liczbą atomowa pierwiastka, z którego 

wykonana jest anoda lampy. Tym samym nadał on znaczenie liczbie atomowej, która 

wcześniej była jedynie liczba porządkową pierwiastka w układzie okresowym. Moseley 

rozwiązał również problem położenia kobaltu i niklu oraz telluru i jodu, które przez 

Mendelejewa zostały umieszczone w niewłaściwych miejscach. Dodatkowo wskazał dwa 

puste miejsca w układzie odpowiadające liczbom atomowym 43 i 61 czyli odpowiednio dla 

technetu i prometu. 

Ostatnia modyfikacja układu okresowego nastąpiła w roku 1945. Amerykański chemik 

Glenn Theodore Seaborg po wyizolowaniu ameryku i kiuru w 1943 roku i zbadaniu ich 

właściwości doszedł do wniosku, że pierwiastki te powinny znaleźć się w osobnym 

fragmencie układu okresowego. W związku z sugestią Seaborga do układu okresowego 

dodano serię aktynowców lokując ją poniżej szeregu lantanowców. 

German	

Pośród trzech pierwiastków 

przewidzianych przez Mendelejewa 

eka–krzem został odkryty jako 

ostatni, a odkrycie to w większym 



stopniu niż w przypadku dwóch pozostałych związane było ze szczęściem badaczy. Gal, 

odkryty przez Paula Émile Lecoq de Boisbaudrana, został zidentyfikowany na podstawie 

badań spektroskopowych. Skand wydzielony przez Nilsena i Clevego został odkryty podczas 

badania metali ziem rzadkich. 

Latem 1885 roku w kopalni Himelsfurst położonej w Saksonii odkryto nowy minerał, 

którego analiza pokazała, że zawiera dużą ilość srebra. Akademia Górnicza we Fryburgu 

zwróciła się do Clemensa Aleksander Winklera z prośbą o dokładne zbadanie składu 

chemicznego tego minerału. Analiza okazała się prosta i Winkler uzyskał taki skład badanej 

próbki: 74,72% srebra, 17,43% siarki, 0,66% tlenku żelaza, 0,22% tlenku cynku i 0,31% rtęci. 

Ku zaskoczeniu badacza suma składników nie osiągnęła 100%. Winkler powtarzał analizy i 

za każdym razem uzyskiwał skład o 6,96% mniejszy od 100 procent. Wreszcie po kolejnych, 

wykonywanych z coraz to większą starannością badaniach doszedł do wniosku, że brakujące 

około 7% masy próbki musi zawierać nieznany pierwiastek.  

6 lutego 1886 roku do Niemieckiego Towarzystwa Naukowego trafił raport Winklera 

o odkryciu nowego pierwiastka i otrzymaniu jego związków. W raporcie Winkler zaznaczył, 

że nowy pierwiastek ma właściwości zbliżone do właściwości arsenu i antymonu i jest 

niemetalem. Dodatkowo zaproponował nazwę – german – wywodzącą się od łacińskiej 

nazwy Niemiec – Germania. Początkowo pierwiastek ten miał nosić nazwę „neptun”, ale 

Winkler zmienił ją na german. Nazwa „neptun” była przypisana do innego niedawno 

odkrytego „pierwiastka”, ale dokładniejsze badania dowiodły, że doniesienie o odkryciu 

„neptunu” było błędne. 

Późniejsze badania germanu pokazały, że jest on pierwiastkiem wykazującym 

właściwości amfoteryczne i pierwsza jego charakterystyka jako niemetalu nie była słuszna. 

Wstępnie określone przez Winklera podobieństwo właściwości germanu z antymonem i 

arsenem wywołało ostrą dyskusję pomiędzy nim a innym niemieckim uczonym 



Hieronymusem Theodorem Richterem. W wyniku sprzeciwu tego ostatniego, Winkler 

dokładniej przeanalizował właściwości odkrytego pierwiastka, i w liście z dnia 28 lutego do 

Mendelejewa napisał, że german powinien zająć miejsce w układzie okresowym pomiędzy 

antymonem i bizmutem będąc tym samym brakującym pierwiastkiem opisanym przez 

Mendelejewa jako eka–krzem. Mendelejew był zaskoczony faktem, że german okazał się 

akurat pierwiastkiem, który wypełnił lukę pozostawioną dla eka–krzemu. Zaskoczenie 

wynikało z faktu, że nie przewidywał on podobieństwa tego pierwiastka do antymonu. 

Wcześniej sugerował, że eka–krzemu należy szukać w rudach zawierających tytan lub 

cyrkon. To przekonanie było na tyle silne, że twórca układu okresowego zaproponował nawet 

traktowanie germanu jako eka–kadmu. Dopiero gdy właściwości galu i skandu zostały dobrze 

zbadane Mendelejew w liście z dnia 2 marca przyznał słuszność Winklerowi uznając, że 

german jest eka–krzemem. 

Pierwiastki	ziem	rzadkich	

Historia odkryć pierwiastków ziem rzadkich, która to grupa obejmuje skandowce i 

lantanowce obfituje w błędy i pomyłki popełnione przez uczonych. W okresie od 1878 roku 

do 1910 czyli nieco ponad trzydziestu lat pojawiło się ponad sto doniesień o odkryciu nowych 

pierwiastków z czego jedynie 10 znalazło potwierdzenie. Trudności we właściwej  

identyfikacji nowo odkrywanych pierwiastków powodowało podobieństwo ich właściwości 

chemicznych. Lantan i następujące po nim 14 kolejnych pierwiastków do lutetu łącznie ze 

skandem i itrem charakteryzują się dużym podobieństwem chemicznym. Okres czasowy w 

jakim następowały ich odkrycia obejmuje 113 lat od 1794 roku kiedy został odkryty itr do 

odkrycia lutetu w roku 1907. Promet jeden z pierwiastków zaliczanych do grupy metali ziem 

rzadkich został otrzymany sztucznie znacznie później. Błędy jakie popełniali badacze w 

trakcie ich odkrywania wynikają z jednej strony z podobnych właściwości, a z drugiej z faktu, 



że występują one w rudach obok siebie i rozdzielenie ich jest bardzo trudne. W wielu 

przypadkach nowo odkryte i wydzielone pierwiastki okazywały się przy następnych 

badaniach mieszaninami dwóch lub większej ilości nieznanych substancji prostych.  Z tego 

powodu daty odkryć metali z tej grupy, pomimo tego że są powszechnie uznawane, należy 

traktować z pewną dozą sceptycyzmu. Kolejnym istotnym zastrzeżeniem jest to, że ich 

wydzielenie i identyfikacja odnosi się do tlenków tych metali. To właśnie stąd wynika ogólna 

nazwa grupy – metale ziem rzadkich – dawniej tlenki metali określane były ogólna nazwą 

„ziemia”. Wyizolowanie tych metali w formie czystej nastąpiło znacznie później jak 

przykładowo ciężkich lantanowców dopiero w okresie II wojny światowej. 

Wczesny	okres	historii	metali	ziem	rzadkich	

W 1787 roku szwedzki chemik 

porucznik Carl Axel Arrhenius (Svante 

Arrhenius nie był z nim spokrewniony) 

odkrył ciężką, czarną skałę w pobliżu 

wioski Ytterby. Uważając, że minerał 

ten może zawierać nowo odkryty 

wolfram nazwał go iterbitem, którą to 

nazwę później zmieniono na gadolinit, i 

wysłał próbki do znanych chemików w celu analizy. W 1789 roku Johan Gadolin analizując 

próbkę odkrył nowy tlenek metalu 

(ziemię) i nazwał go itrem. Wyniki 

swoich analiz Gadolin opublikował w 

roku 1794 i ten rok jest uznawany za 

datę odkrycia itru. Odkrycie Gadolina 



potwierdził w roku 1797 inny szwedzki chemik Anders Gustaf Ekeberg. Próbki iterbitu były 

też analizowane przez innych chemików jak na przykład L. Vauquelina we Francji i M. 

Klaprotha w Niemczech. Oni również odkryli tlenek nowego metalu w próbkach, ale wyniki 

ich analiz różniły się znacznie od siebie. W związku z tym uzasadnione było podejrzenie, że 

minerał ten zawiera, oprócz itru, inne pierwiastki, których rozdzielenie jest bardzo trudne.  

Odkrycie kolejnego metalu nastąpiło w roku 1803 a dokonali tego niezależnie od 

siebie J. Berzelius wraz z Wilhelmem Hisingerem w Szwecji oraz M. Klaproth w Niemczech. 

Nowy pierwiastek, wydzielony w formie tlenku, nazwany został cerem od nazwy odkrytej 

przed dwoma laty planetoidy Ceres. Odkrycia dokonano analizując inny minerał o nazwie 

ceryt, który jest fluorkiem ceru i lantanu. Właściwości ceru i itru są bardzo podobne do siebie 

chociaż istnieje kilka różnic. To co w czasach odkrycia tych pierwiastków uznawane było za 

substancje proste w rzeczywistości było mieszaniną tlenków odpowiednio ceru i gadolinu, a 

itr zawierał domieszki terbu i lutetu. W roku 1826 Szwed Carl Gustaf Mosander wyraził 

opinie, że tlenek ceru jest w rzeczywistości mieszaniną tlenków różnych metali. 

Lantan,	terb	i	erb	

Do momentu aż Mosander nie 

rozpoczął dokładnych badań ziem 

rzadkich, wydzielone wcześniej itr i cer 

były uznawane za czyste pierwiastki, 

których właściwości w mniejszym lub 

większym stopniu zostały określone. 

Wyniki dokładnych analiz obydwu tlenków pokazały, że zawierają one kolejne dwa nowe 

pierwiastki, lantan i „didym”. Nazwa lantan wywodzi się od greckiego słowa „λανθανω 

(lantanö)” oznaczającego „w ukryciu” w nawiązaniu do czasu jaki upłynął zanim stwierdzono 



jego występowanie w wydawałoby się dobrze poznanych próbkach. Odkrycie lantanu datuje 

się na rok 1839, a cer znano od 1803 roku. Drugim nowym pierwiastkiem odkrytym w cerze 

był „didym”, którego nazwa pochodzi z języka greckiego i oznacza bliźniaka. Nazwę te nadał 

Mosander innemu pierwiastkowi odkrytemu w badanej próbce tlenku ceru, którego 

właściwości były łudząco podobne do lantanu.  

Później wielu chemików analizowało cer i lantan, próbując dowieść, że nie są to 

substancje proste, a mieszaniny wielu pierwiastków. Jednak Mosander uzyskał w miarę czyste 

tlenki tych metali prażąc azotan(V) ceru(III) na powietrzu, a następnie otrzymany tlenek 

rozpuszczając w rozcieńczonym kwasie azotowym(V). Lantan charakteryzuje się bardzo 

silnymi właściwościami zasadowymi co pozwoliło na jego wydzielenie w postaci soli z 

roztworu w wyniku krystalizacji frakcyjnej. Proces ten wykonuje się traktując roztwór 

mieszaniny azotanów(V) lantanowców tlenkiem magnezu lub gazowym amoniakiem, co 

powoduje wytrącenie innych metali 

poza lantanem. Podobną technikę 

zastosował w 1870 roku D. Mendelejew 

do rozdzielenia lantanu i didymu, przy 

czym zamiast amoniaku użył on 

uwodnionego azotanu(V) amonu, co 

pozwoliło na strącenie podwójnej soli 

amonowo lantanowej, a didym pozostał w roztworze. Nad didymem zawisło inne fatum. 

Symbolu tego pierwiastka nie 

znajdziemy w układzie okresowym, a 

jego długa historia znajdzie się w 

dalszej naszej opowieści. Co należy 

zaznaczyć to fakt, że historia ceru 



właściwie zaczyna się nie od roku 1803, a dopiero trzydzieści sześć lat później.  

Podobnie wygląda sytuacja w przypadku iterbu. Mosander rozpoczął analizy „iterbu” 

w roku 1843 zainspirowany sukcesem jaki przyniosła mu analiza ceru. W tym przypadku 

udało mu się znaleźć w próbkach tlenku tego metalu dwa inne pierwiastki – terb i erb. Nazwy 

obydwu pierwiastków pochodzą od miejscowości Ytterbia gdzie znaleziono minerał 

zawierający itr. Analiza tlenku iterbu pozwoliła Mosanderowi na wydzielenie trzech frakcji, 

bezbarwnej nazwanej przez niego „erbią”, różowej „terbii” i frakcji zawierającej „iterb”. 

„Erbia” zawierała pierwiastek, który obecnie nazywamy terbem, a „terbia” ten który obecnie 

znamy jako erb. Pomieszanie nazw związane było z trudnościami jakie mieli wykonujący 

badania w określaniu koloru praktycznie bezbarwnej „erbii”, która w roztworze wykazywała 

jednoznacznie różowe zabarwienie, z różową w ciele stałym „terbią”. Wreszcie w roku 1877 

ustalono ostatecznie nazwy tych pierwiastków. Uczeni badający te pierwiastki popełniali 

szereg kolejnych błędów określając nieprawidłowo nie tylko wzory ich tlenków ale również 

ich masy atomowe. Badając inne mieszaniny pierwiastków ziem rzadkich, gdy otrzymywali 

brązowy tlenek nazywali go terbem nie zważając na właściwy skład. Sytuacja w jakiej 

znalazły się badania metali ziem rzadkich stała się paradoksalna. Mieszaniny pierwiastków 

były uznawane za czyste substancje proste, a nowo odkryte pierwiastki za ich mieszaniny. 

Nawet analiza spektroskopowa, odgrywająca tak istotną rolę przy identyfikacji pierwiastków, 

bardzo często zamiast potwierdzać wyniki analiz chemicznych wprowadzała zamieszanie. 

Cóż badacze dziwiętnastowieczni nie mieli jeszcze możliwości obserwacji żółtej lub zielonej 

fluorescencji jonów terbu, która umożliwia jego jednoznaczną identyfikację w mieszaninach. 

Skand,	holm,	tul	

Następne lata po odkryciach 

Mosandera nie przyniosły doniesień o 



nowych pierwiastkach z grupy metali rzadkich. Metody rozdziału opierały się na niewielkich 

różnicach w rozpuszczalności soli tych pierwiastków, a to powodowało konieczność 

wykonywania bardzo wielu procesów krystalizacji wymagających czasu. Z drugiej strony 

minerały takie jak gadolinit i ceryt, źródła pierwiastków tej grupy, są bardzo rzadkie, a ich 

dostępność ograniczona. Inne źródła próbek do analizy stanowiły zasoby muzealne, gdzie 

gromadzono znajdowane w dziewiętnastym wieku próbki nowych minerałów, ale dostęp do 

nich też był ograniczony.  

Erb wydzielony przez 

Mosandera w postaci tlenku wzbudzał 

kontrowersje wśród chemików co do 

tego czy jest pierwiastkiem czy 

mieszaniną pierwiastków. Wreszcie w 

1878 roku Szwajcar Jean Charles de 

Marignac wydzielił z tlenku erbu 

Mosandera nowy pierwiastek, który nazwał „iterbem” w nawiązaniu do miejscowości, z 

której pochodził minerał. Nazwę zaproponowaną przez de Marignaca podajemy w 

cudzysłowie, gdyż nie jest to nazwa pierwiastka, którą posługujemy się dzisiaj. Podobnie w 

dalszej części niezwykle skomplikowanej historii metali ziem rzadkich zastosujemy tę samą 

konwencję ujmując w cudzysłów nazwy tych substancji, które okazały się mieszaninami 

pierwiastków. 

Rok po odkryciu de Marignaca Szwed Lars Fredrik Nilson stwierdził, że „iterb” jest 

mieszaniną pierwiastków i wydzielił z niej nowy pierwiastek, który nazwał skandem od 

łacińskiego słowa – Scandia – oznaczającego Skandynawię. Nilson wydzielił 2 gramy tlenku 

skandu o dużej czystości. Właściwości odkrytego pierwiastka, a konkretnie jego masa 

atomowa, odpowiadały eka–borowi przewidywanemu przez Mendelejewa, i dla którego w 



układzie okresowym zostało pozostawione puste miejsce. Nilson nie bardzo dowierzał prawu 

okresowości jednak jego kolega Per Teodor Cleve dowiódł słuszności przewidywań 

Mendelejewa. Metaliczny skand został otrzymany po raz pierwszy dopiero w roku 1937 w 

wyniku elektrolizy stopionej mieszaniny potasu, litu i chlorku skandu. Natomiast czysty 

skand metaliczny otrzymano dopiero w roku 1960. 

 Po odkryciu Nilsena zastanawiano się czy tlenek erbu Mosandera po wydzieleniu z 

niego skandu zawiera jeszcze jakieś domieszki czy też jest już substancją jednorodną. 

Odpowiedzi udzielił w 1879 roku 

wspomniany przed chwilą Per Teodor 

Cleve, który z tlenku erbu 

wyekstrahował kolejne dwa nowe 

pierwiastki. Zastosował on metodę 

analogiczną do tej jaką posłużył się 

Mosander oczyszczając tlenek erbu. 

Poddając go kolejnym przemianom wydzielił dwa nowe tlenki metali, jeden brązowy, a drugi 

w kolorze zielonym. Brązowa substancja była tlenkiem holmu. Nazwą tą Cleve uczcił miasto 

z którego pochodził, Sztokholm, które w języku łacińskim nosi miano Holmia. Otrzymany 

tlenek holmu był jednak zanieczyszczony, co stwierdził jednoznacznie H. Moseley badając 

widma promieniowania rentgenowskiego emitowane przez próbkę tego pierwiastka. 

Drugi, odkryty przez Cleve’a. 

zielony związek, był tlenkiem tulu. 

Nazwa tego pierwiastka pochodzi od 

łacińskiego określenia mitycznej wyspy 

na krańcu świata – Thulia – i 

jednocześnie najdawniejszego 



określenia Skandynawii. Początkowo jako symbol chemiczny tego pierwiastka przyjęto Tu, 

który następnie zmieniono na Tm. Otrzymanie tulu w postaci metalicznej nastąpiło w roku 

1911, a dokonał tego brytyjski uczony pracujący w Stanach Zjednoczonych na Uniwersytecie 

New Hampshire, Charles James. Zastosował on metodę krystalizacji frakcyjnej wykorzystując 

sole bromianowe, a do oczyszczenia potrzebował 15 tysięcy powtórzeń krystalizacji próbki.  

Historię odkryć pierwiastków ziem rzadkich, zwłaszcza lata 1878 – 1879, uzupełnia 

odkrycie złóż minerału zawierającego pierwiastki tej grupy. Chodzi o samarskit będący 

minerałem zawierającym między innymi itr, niob, tal, uran, tor, a odkrytym po raz pierwszy w 

roku 1847 na Uralu i ponownie w późniejszym okresie na terenie Brazylii. Nazwa minerału 

pochodzi od nazwiska odkrywcy pułkownika Wasilija Samarskiego. Uzyskanie dostępu do 

złóż nowych minerałów zawierających pierwiastki ziem rzadkich pozwoliło na 

zintensyfikowanie badań. 

Samar,	neodym,	prazeodym	

Wróćmy teraz do „didymu”, 

którego niezwykłe podobieństwo do 

lantanu spowodowało, że pierwiastki 

ziem rzadkich zaczęto rozpatrywać jako 

odrębną grupę związków chemicznych. 

Przez długi czas stwierdzenie, że 

„didym” jest pierwiastkiem nie było kwestionowane. Mendelejew umieścił „didym”, symbol 

Di, w swoim układzie okresowym. W roku 1878 francuski uczony M. Delafontaine rozpoczął 

spektroskopowe badania tego „pierwiastka” wyekstrahowanego z minerałów, odkrywając 

dwie nowe linie spektralne. Ponieważ obecność nowych linii na widmach absorpcyjnych w 

tamtych czasach była równoznaczna z obecnością nowego pierwiastka Delafontaine 



stwierdził, że „didym” zawiera nieznany jeszcze pierwiastek. Nieco uszczypliwie nazwał on 

nieodkryty pierwiastek, charakteryzujący się nowymi liniami spektralnymi, „decipium”, czyli 

„wprowadzający w błąd”. W roku 1879 „decipium” zostało zdemaskowane przez 

francuskiego chemika Paula Émile Lecoq de Boisbaudrana, wykorzystującego spektroskopię 

do analizy pierwiastków. Boisbaudran wyekstrahował „didym” z samarskitu i dokładnie 

przeanalizował jego widma emisyjne, a ponieważ był uzdolnionym eksperymentatorem, 

znacznie lepszym od Delafontaine’a, zdołał wydzielić zanieczyszczenia znajdujące się w 

„didymie”. Wydzieloną substancję nazwał „samarem” od nazwy minerału, nie zdając sobie 

jednak sprawy z faktu, że wydzielony przez niego „pierwiastek” jest również mieszaniną. 

„Smar” Boisbaudrana został poddany analizie przez Marignaca, który po wielu 

krystalizacjach rozdzielił go na dwie frakcje oznaczając je symbolami Y i Y, z których 

frakcja beta dawała widmo emisyjne odpowiadające „samarowi”. Dynamiczna sytuacja 

odkryć wydaje się zmierzać do rozwiązania, a „didym” i „samar” powinny już pozbyć się 

cudzysłowów w jakie ujęte są ich nazwy. Jednak tutaj pojawia się kolejny uczony, czeski 

badacz Bohuslav Brauner, dobry znajomy Mendelejewa i gorący zwolennik prawa 

okresowości. Od roku 1875 badał on „didym” w celu upewnienia się, że w wyniku utleniania 

będzie on tworzył związki na plus piątym stopniu czyli Di5+. Potwierdzenie jego założeń 

pozwoliłoby na umieszczenie tego pierwiastka w piątej grupie układu okresowego, gdyż nie 

było miejsca dla niego ani w grupie trzeciej ani czwartej. Obecnie wiemy, że uzyskanie tak 

wysokiego stopnia utlenienia przez lantanowce jest niemożliwe. Badania Braunera mające na 



celu dokładne określenie masy 

atomowej „didymu” zmusiły go do 

otrzymania próbki tego pierwiastka 

w jak najczystszej postaci. Analiza 

próbek wydzielonych z „samaru” 

pozwoliła na stwierdzenie, że można 

je rozdzielić na kolejne trzy frakcje 

różniące się pomiędzy sobą masą 

molową. Niestety na drodze dalszych badań Braunera stanął prozaiczny problem. W roku 

1883 skończyły się pieniądze i musiał on porzucić dalsze badania, na które po prostu nie było 

go stać. Zagadkę „didymu” rozwiązał ostatecznie austriacki uczony Carl Auer von Welsbach, 

znany jako twórca tak zwanych koszulek Auera. W 1884 roku opracował on siatki składające 

się z tlenków toru i ceru, które umieszczone w płomieniu palnika gazowego rozżarzają się 

dając intensywny strumień białego światła. Żarniki takie były szeroko stosowane w 

dziewiętnastym wieku kiedy oświetlenie gazowe było rozpowszechnione. Zapotrzebowanie 

na koszulki Auera spowodowało poszukiwanie nowych źródeł metali ziem rzadkich co 

doprowadziło do odkrycia złóż monazytu na terenie Brazylii. Odkrycie nowych źródeł 

minerałów zawierających metale ziem rzadkich, zwiększone wykorzystanie przy produkcji 

koszulek Auera skutkowało znacznie większą dostępnością próbek tych metali do badań. 8 

czerwca 1885 roku Carl Auer von Welsbach ogłosił Wiedeńskiej Akademii Nauk raport o 

rozdzieleniu „didymu” na dwa różne pierwiastki. Jeden z nich nazwał prazeodymem od 

greckich słów πρασιoς (prasios) i διδυμoς (didymos) czyli zielony bliźniak, co odnosi się do 

koloru soli tego metalu charakteryzujących się zieloną barwą.  



Drugi pierwiastek został nazwany neodymem, i podobnie jak prazeodym, jego nazwa 

pochodzi od greckich słów νέος (neos) i διδυμoς (didymos) czyli nowy bliźniak. Obydwa 

pierwiastki zostały przez von Welsbacha otrzymane w wyniku frakcyjnej krystalizacji 

podwójnych azotanów amonowo 

prazeodymowych i neodymowych z 

roztworu kwasu azotowego(V). 

Rozdzielenie tych metali jest trudne i 

dopiero w roku 1925 udało się je 

otrzymać w postaci w miarę czystej. 

Metale wysokiej czystości otrzymuje się 

dopiero od roku 1950 wykorzystując w tym celu procesy wymiany jonowej. 

Podsumowując dotychczasową 

historię odkryć metali ziem rzadkich z jej 

pomyłkami możemy przedstawić ją w 

postaci schematu wychodząc od ceru, 

który okazał się mieszaniną ceru i lantanu. 

Lantan zawierał „didym”, z którego 

wydzielono samar, a z pozostałości 

jeszcze neodym i prazeodym. 

Gadolin	i	dysproz	

Odkrycia metali ziem rzadkich 

w dziewiętnastym wieku kończą dwa 

pierwiastki gadolin i dysproz. W 

historii odkrycia samaru pewną rolę 



odegrał szwajcarski chemik Jean Charles de Marignac, który wydzielił z próbki dwie frakcje 

oznaczając je symbolami Y i Y. Próbka oznaczona Y była samarem, ale oznaczona literą 

alfa nastręczała kłopotów przy identyfikacji. Wreszcie w roku 1886 Francuz de Boisbaudran 

pracując z tlenkiem holmu wydzielił z niego tlenek nowego metalu. Zdecydował nadać mu 

nazwę gadolin dla uczczenia fińskiego chemika i geologa Johanna Gadolina odkrywcy 

pierwszego przedstawiciela metali ziem rzadkich, itru. Linie spektralne gadolinu obserwował 

de Morignac badając próbki minerału 

cerytu. Jednak minerał zawiera nie 

tylko gadolin w swoim składzie i 

dopiero de Boisbaudranowi udało się 

wydzielić w miarę czysty tlenek tego 

metalu. W związku z tym można 

stwierdzić, że odkrycie gadolinu 

przypada w udziale tym dwóm uczonym. 

Natomiast odkrycie dysprozu zostało dokonane przez francuskiego uczonego. W 1886 

roku dysponując odpowiednią próbką oczyszczonego tlenku holmu zbadał jego widmo 

emisyjne i zaobserwował występowaniu dwóch linii, których położenie nie odpowiadało 

żadnemu znanemu pierwiastkowi. W związku z tym rozpuszczał on posiadany tlenek w 

kwasie azotowym(V) i strącał z roztworu wodą amoniakalną osad wodorotlenku. Po 

przeprowadzeniu trzydziestu takich operacji był w stanie uzyskać odpowiednią ilość tlenku 

nowego metalu, który nazwał dysprozem. Nazwa wywodzi się od greckiego słowa 

δυσπρόσιτος (dysprositos) co oznacza trudny do otrzymania. Uzyskanie czystego dysprozu 

metodą zastosowaną przez de Boisbaudrana jest niemożliwe, udało się to dopiero po odkryciu 

metod wymiany jonowej w latach pięćdziesiątych dwudziestego wieku. 



Śledząc losy odkryć pierwiastków ziem rzadkich można dojść do wniosku, że prawie 

wszystkie zostały odkryte do roku 1886. Pozostałe trzy, promet, europ i lutet zostały odkryte  

w wieku dwudziestym, ale nasuwa się pytanie czy uczeni pracujący w drugiej połowie lat 

osiemdziesiątych dziewiętnastego wieku mieli świadomość, że lista tych pierwiastków jest już 

niemal kompletna? W układzie okresowym pierwiastki ziem rzadkich wypełniły ogromną 

lukę pomiędzy barem i tantalem. Różnice w ich masach atomowych rozciągające się aż na 45 

jednostek nie pozwalały na jednoznaczne stwierdzenie czy odkryto już je wszystkie czy też 

nie. Wielu chemików, licząc na sukces, poszukiwało nowych przedstawicieli tej grupy 

pierwiastków. W roku 1887 odkrywca skandu, Lars Nilson wraz ze swoim asystentem G. 

Krüssem donieśli, że holm zawiera cztery różne substancje, a dysproz dodatkowe trzy. 

Brauner, skądinąd bardzo ostrożny w ferowaniu pochopnych wniosków donosił, że znalazł w 

próbce ceru inny nieznany pierwiastek, który określił mianem metaceru.  

Uczeni, którzy zbytnio wierzyli w metody spektroskopowe raz za razem przedstawiali 

obserwacje linii spektralnych mających świadczyć o obecności nowych pierwiastków. 

Spektroskopia była nową metoda badawczą i trudno się dziwić pomyłkom i błędom jakie 

następowały przy interpretacji wyników. Z drugiej strony pomyłki w jakie obfituje historia 

odkryć metali ziem rzadkich były wynikiem braku odpowiednich metod rozdzielania 

mieszanin pierwiastków o tak zbliżonych do siebie właściwościach.. Właściwie chemicy 

ówcześni dysponowali jedynie metodą krystalizacji frakcyjnej i selektywnego strącania. 

Metoda pierwsza oparta jest na różnicach w rozpuszczalności soli różnych metali, a druga na 

różnicy zasadowości rozdzielanych pierwiastków. Trudno na podstawie tych metod 

jednoznacznie stwierdzić czy strącony osad jest jednorodny czy też zawiera jakieś domieszki. 

Od czasu do czasu wyznaczone masy molowe otrzymywanych tlenków rozstrzygały ten 

problem ale to wymagało dysponowania odpowiednią ilością próbki. Pomijając fakt, że 

metody te były niezwykle czasochłonne i niewygodne. 



W latach osiemdziesiątych dziewiętnastego wieku prawo okresowości i układ 

okresowy Mendelejewa były już dobrze ugruntowane. Jednak pierwiastki ziem rzadkich nie 

mogły znaleźć swojego miejsca w takiej formie układu jaki obowiązywał. Miejsca nie ze 

względu na jego brak, gdyż pomiędzy barem a tantalem było go dość, ale z powodu ich 

właściwości chemicznych. Po prostu nie pasowały do istniejących grup w układzie 

okresowym. Rozmieszczenie ich w kolejnych grupach układu, niejako na siłę, pociągało za 

sobą poszukiwanie odpowiednich właściwości chemicznych odpowiadających pierwiastkom z 

danej grupy. To dlatego Brauner uporczywie próbował uzyskać związki didymu na piątym 

stopniu utlenienia. Innymi słowy właściwości chemiczne odkrywanych pierwiastków nie 

pasowały do obowiązującego układu do jakiego stosowały się wszystkie inne. Ten fakt 

pociągał za sobą twierdzenie, że metale te nie są pierwiastkami w takim sensie jak wszystkie 

pozostałe, a mieszaninami substancji prostych o niezwykle podobnych właściwościach. Taka 

idea pochodzi od odkrywcy talu, Anglika W. Crookesa. On właśnie uznał, że metale te są 

pewną odmianą pierwiastków chemicznych i zaproponował ogólna nazwę metapierwiastki. 

Na podstawie badań spektroskopowych Francuz Paula Émile Lecoq de Boisbaudran wykazał, 

że Crookes się mylił i hipoteza metapierwiastków odeszła w zapomnienie. Jednak koncepcję 

Crookesa możemy rozpatrzeć z nieco innego punktu widzenia. Skoro uważał on, że każdy 

pierwiastek posiada atomy nieznacznie, ale jednak, różniące się od siebie to odnosząc to do 

współczesnych poglądów możemy stwierdzić, że miał on na myśli izotopy. Rzeczywiście 

większość pierwiastków chemicznych posiada izotopy czyli ich atomy różnią się liczbą 

neutronów w jądrze, a tym samym i masą atomową. Jednak takie przedstawienie koncepcji 

Crookesa jest zbyt daleko idące. Nadal przebywamy w dziewiętnastym wieku i teoria budowy 

atomu dopiero czeka na swoje stworzenie. 

Wraz z nadchodzącym końcem wieku i klarowaniem się sytuacji w dziedzinie odkryć 

nowych metali ziem rzadkich pojawiła się odpowiedź na pytanie ile ich może być. Właściwej 



odpowiedzi udzielił duński fizyk H. Tomsen, który określił ich liczbę na 15, a dzięki pracom 

Braunera znalazły swoje miejsce w trzeciej grupie układu okresowego. Na Wystawie 

Światowej w Paryżu, w roku 1900, zaprezentowano metaliczny lantan, cer i neodym jako 

osiągnięcie nauki i technologii. 

Iterb	i	lutet	

Odkrycie lutetu przypadło w 

udziale francuskiemu chemikowi 

Georgesowi Urbainowi, człowiekowi 

niezwykle zasłużonemu w dziedzinie 

badań związków metali ziem rzadkich, a 

zwłaszcza przy wydzielaniu tlenków 

tych metali w formie czystej. W roku 1907 stwierdził on, że „iterb” Marignaca jest 

mieszaniną dwóch pierwiastków, z których dla jednego z nich zachował nazwę iterb. W 

związku z tym za moment odkrycia iterbu należałoby przyjąć rok 1907, a nie  1878 czyli rok 

odkrycia tego pierwiastka przez Jean Charles de Marignaca. Drugi z metali otrzymał nazwę 

lutet pochodzącą od łacińskiej nazwy Paryża – Lutetia. W tym samym czasie co Urbain 

podobne analizy wykonywał austriacki chemik von Welsbach, który wydzielone przez siebie 

dwa pierwiastki nazwał „aldebaranium” i „cassiopeum”.  

Praca Urbaina dotycząca odkrycia lutetu została opublikowane, ale w literaturze 

niemieckiej przez długi czas pierwiastek ten nosił nazwę „cassiopeum” i oznaczany był 

symbolem Cp. To drugi przypadek, po cerze, kiedy metal z tej grupy pierwiastków posiadał 

dwie jednocześnie używane nazwy, a dwóch uczonych pretendowało do jego odkrycia. W 

przypadku lutetu pojawia się jeszcze jedno nazwisko. Chodzi o Amerykanina Charlesa 



Jamesa, który również rozdzielił „iterb” Marignaca na dwa pierwiastki, ale publikacja jego 

wyników ukazała się już po doniesieniach europejskich uczonych.  

Lutet był ostatnim z odkrytych w stanie naturalnym pierwiastków ziem rzadkich, 

chociaż w roku 1911 Urbain donosił o znalezieniu jeszcze jednego przedstawiciela tej grupy. 

Analizując linie spektralne stwierdził, że odkrył nowy pierwiastek, dla którego zaproponował 

nazwę „celtium”. Jednak późniejsze badania pokazały, że był to błąd w interpretacji widm 

badanych próbek, a obserwowane linie spektralne pochodziły od znanych pierwiastków. 

Gazy	szlachetne	

Ostania, 18 grupa układu okresowego obejmuje sześć pierwiastków występujących w 

formie gazów. Wszystkie są bezbarwne, pozbawione zapachu i smaku, niepalne i chemicznie 

nieaktywne. Chociaż cięższe pierwiastki z tej grupy tworzą związki chemiczne jak ksenon i 

krypton, które tworzą fluorki. Bardzo mała aktywność tych pierwiastków spowodowała, że 

odkrycie pierwszych przedstawicieli tej grupy przypada na koniec dziewiętnastego wieku i 

jest związane z metodami fizycznymi takimi jak spektroskopia. Główną rolę w ich odkryciu 

odegrał jeden uczony, William Ramsay, który za swe odkrycia został uhonorowany w roku 

1904 Nagroda Nobla. 

Hel	

Historia odkrycia helu jest 

szeroko opisywana w wielu 

popularnych i naukowych 

publikacjach. To zainteresowanie 

spowodowało, że w wielu 

przypadkach podawane są szczegóły, 



które należą raczej do legendy jaka towarzyszy temu pierwiastkowi, a nie odpowiadają 

faktom. W roku1886 dwóch astronomów, Francuz Pierre Jules César Janssen i Anglik Joseph 

Norman Lockyer, zaobserwowali żółta linię na widmie spektralnym Słońca. Janssen 

prowadził obserwacje podczas całkowitego zaćmienia Słońca w dniu 18 sierpnia na terenie 

Indii. Położenie linii na spektrum światła słonecznego znajdowało się w obszarze, w którym 

występują linie charakterystyczne dla sodu oznaczone jako D1 i D2. Ponieważ nowa linia 

absorpcyjna znajdowała się blisko już znanych określoną ją symbolem D3. Jenssen wysłał do 

Akademii Francuskiej w Paryżu telegram, w którym pisał że protuberancje występujące w 

koronie słonecznej mają charakter gazowy. Było to niezwykle istotne doniesienie gdyż 

wcześniej nikt nie znał natury tego zjawiska. Dodatkowo w telegramie wspomniał on o 

widmie spektralnym, które określił jako „niezwykłe i nieoczekiwane”. 

Swoje obserwacje Jenssen opisał w liście adresowanym do Akademii, który do Paryża 

dotarł dwa tygodnie po doniesieniach od innego francuskiego astronoma S. Raye’a, który 

również obserwował zaćmienie i doszedł do analogicznych wniosków jak Jenssen. 

Obserwacje, ale na terenie Anglii, prowadził również Lockyer posługując się odpowiednio 

skonstruowanym do tego celu spektroskopem i również on odnotował występowanie na 

widmie spektralnym żółtych linii. 23 grudnia 1886 roku wysłał list, który dotarł w tym 

samym dniu co list Jenssena do Akademii Francuskiej. 26 grudnia obydwoje uczeni na 

posiedzeniu w Akademii przedstawili swoje obserwacje dotyczące zaćmienia i obserwacji 

linii spektralnych nie odnosząc się ani jednym słowem do obecności nieznanego pierwiastka 

w koronie słonecznej. Ich wystąpienia dotyczyły jedynie obserwacji korony słonecznej i 

protuberancji, które można zaobserwować nawet w przypadku niecałkowitego zaćmienia. 

Inaczej mówiąc hel nie został odkryty 18 sierpnia 1886 roku. Obserwacje i doniesienia 

Jenssena i Lockyera dały asumpt do badań korony słonecznej ale pod względem 

astronomicznym, a nie składu chemicznego. Jedyny fakt związany z helem to obserwacja linii 



spektralnych, których nie dało się przypisać żadnemu ze znanych pierwiastków 

występujących na Ziemi. Najdokładniejszy opis obserwacji linii widmowych helu pochodzi 

od włoskiego astronoma, jezuity Pietro Angelo Secchi, który wprowadził symbol D3 na jej 

oznaczenie. Secci twierdził, że linia spektralna pochodzi od wodoru znajdującego się pod 

wysokim ciśnieniem i w wysokiej temperaturze i dlatego jest przesunięta w stosunku do 

obserwowanych na normalnych widmach tego pierwiastka. Później gdy wykazano, że jego 

twierdzenie nie może być prawdziwe skłonił się do poglądu, że widmo spektralne wskazuje 

na nowy pierwiastek niewystępujący na Ziemi. 

Koncepcję Secchiego, że na widmie wodoru pod wysokim ciśnieniem i w wysokiej 

temperaturze pojawia się linia w zakresie jaki zaobserwowano na widmie Słońca próbowali 

sprawdzić Lockyer wraz z Edwardem Franklandem. Analizowane widma spektralne wodoru 

pod różnymi ciśnieniami i w różnych temperaturach nie wykazały zmian takich jakie 

wynikały z koncepcji Włocha. W związku z tym w artykule z 3 kwietnia 1871 roku Lockyer 

użył określenia „nowy pierwiastek X” na określenie pierwiastka, którego linię spektralną 

obserwowano podczas badania korony słonecznej. Często spotyka się stwierdzenie, że słowo 

hel, pochodzące od imienia greckiego boga słońca Heliosa zostało wprowadzone przez 

Franklanda. Jednak słowo „hel” pojawia się w referacie wygłoszonym w dniu 3 września 

1871 roku przez lorda Kelvina na zebraniu Królewskiego Towarzystwa Naukowego. 

Sytuacja odkrycia helu jest na dość dziwnym etapie. Z jednej strony stwierdzono, że 

pierwiastek taki istnieje, ale nie wiadomo w jakiej postaci występuje w stanie wolnym, czy 

jest to gaz, ciecz czy ciało stałe. Nie znamy jego właściwości, masy atomowej ani nie wiemy 

czy występuje na Ziemi. Nawet w przybliżeniu nikt z ówczesnych uczonych nie był w stanie 

udzielić odpowiedzi na tak postawione pytania. Mendelejew początkowo skłaniał się do 

koncepcji Secchiego. Crookes skłaniał się ku poglądowi, że hel nie jest pierwiastkiem, a 

stanowi pierwotną materię, z której powstały wszystkie inne pierwiastki. Astronomowie 



odkryli szereg linii spektralnych nie pasujących do znanych pierwiastków w widmach gwiazd 

i galaktyk, co spowodowało wysyp nowych pierwiastków o kosmicznych nazwach jak 

„koronium”, „arkonium”, „nebulium” czy „protofluor”. Kilka lat później wszystkie te 

obserwacje zostały uznane albo za błędne albo pochodzące od helu. Krótko mówiąc nauka 

czekała na odkrycie helu na ziemi, gdzie można by było określić jego właściwości. 

1 lutego 1895 roku William Ramsay otrzymał list od osoby pracującej w muzeum 

brytyjskim K. Miersa, w którym autor pisał o badaniach jakie przeprowadził amerykański 

uczony William Francis Hillebrand w roku 1890. Podczas ogrzewania minerałów 

zawierających tor i uran zauważył on wydzielanie się obojętnego gazu, którego widma 

spektralne były podobne do widm azotu ale zawierały dodatkowe nowe linie spektralne. W 

późniejszym okresie sam Hildebrand pisał do Ramsaya, że miał przeczucie podczas analizy 

widm tego gazu, że ma do czynienia z nowym pierwiastkiem. Jednak sceptycyzm jaki 

wykazywali jego koledzy skłonił Hildebranda do zaprzestania dalszych badań. Jednak Miers 

uważając, że dane eksperymentalne jakie uzyskał Hildebrand są interesujące zwrócił się o ich 

sprawdzenie. Początkowo Ramsay przypuszczał, że gaz wydzielający się z minerałów 

badanych przez Hildebranda jest argonem, ale zgodził się na przeprowadzenie dokładnych 

badań i 5 lutego otrzymał od Miersa próbkę kleweitu, rudy, która podczas ogrzewania 

uwalniała obojętny gaz Hildebranda. 

Ramsay w tym czasie był zajęty badaniami niedawno odkrytego przez siebie argonu i 

dlatego zlecił badania kleweitu swojemu asystentowi D. Matthewsowi. Matthews potraktował 

minerał gorącym kwasem siarkowym(VI) i podobnie jak Hildebrand wcześniej, 

zaobserwował wydzielanie się gazu. 14 marca, po zebraniu odpowiedniej ilości gazu, Ramsay 

dokonał jego analizy i zaobserwował, że linie spektralne nie odpowiadają tym jakie obserwuje 

się dla azotu ani dla argonu. Następny tydzień uczony poświęcił na oczyszczeniu próbki gazu, 

i 23 marca dokonał porównania widm zarejestrowanych dla argonu i dla nieznanego gazu w 



obecności czeskiego uczonego Bohuslava Braunera. Początkowo Ramsay nadał temu 

pierwiastkowi nazwę krypton, od greckiego słowa κρυπτός (kryptos) czyli ukryty. Później 

nazwę ta została przypisana do innego gazu szlachetnego. Nie mając całkowitej pewności co 

do rezultatów swoich badań Ramsay wysłał próbkę gazu do Williama Crookesa. Dzień 

później otrzymał telegram, w którym Crookes pisał: „Krypton jest helem, 587,49, przyjdź i 

popatrz”. Wartość liczbowa podana w telegramie odnosi się do długości fali linii spektralnej 

helu, przy której zaobserwowano po raz pierwszy linie spektralną tego pierwiastka w koronie 

słonecznej. Od tego momentu hel stał się pierwiastkiem dostępnym dla badaczy, którzy mogli 

określić jego właściwości. Komunikat o odkryciu helu na ziemi został opublikowany przez 

Ramsaya w czasopiśmie „Chemical News”, którego edytorem był Crookes w dniu 29 marca 

1895 roku. 

Niemalże w tym samym momencie co Ramsay, hel odkrył szwedzki chemik P. Cleeve 

wraz ze swoim asystentem Nilsem Abrahamem Langletem podczas badania kleweitu. Per 

Teodor Cleeve i Abraham Langlet otrzymali próbkę helu wystarczającą do wyznaczenia jego 

masy atomowej. W roku 1898 hel odkryto w atmosferze ziemskiej. 

Argon	

Gdybyśmy wrócili pamięcią do 

wcześniejszych rozdziałów tej książki, 

a konkretnie do doświadczeń jakie 

przeprowadzał Henry Cavendish z 

gazami, to można by wysnuć wniosek, 

że w roku 1785 odkrył on argon. Brzmi 

to paradoksalnie, ale jest prawdziwe. To właśnie Cavendish jako pierwszy zaobserwował 

podczas przepuszczania iskier elektrycznych przez gaz składający się z azotu i tlenu, że w 



zbiorniku pozostaje około 1/135 początkowej objętości gazu. Oczywiście nie był w stanie 

określić czym jest pozostały gaz, co stawia pod znakiem zapytania czy stwierdzenie „odkrył” 

jest tutaj użyte we właściwym sensie. Podobne rozważania możemy przeprowadzić w 

stosunku do doświadczeń Boyla i Łomonosowa z lat 1660 i 1745, którzy „odkryli” wodór. 

Wracając do obserwacji Cavendisha, obecnie wiemy, że tym co pozostawało w naczyniach 

reakcyjnych była mieszanina gazów szlachetnych.  

W latach osiemdziesiątych dziewiętnastego wieku W. Ramsay prowadził badania 

reakcji mieszanin gazów: azotu i wodoru oraz azotu i tlenu w obecności katalizatora 

platynowego. Nie znamy rezultatów tych badań, jako że Ramsay nigdzie ich nie opublikował, 

natomiast wspominał później, że w tym czasie w jego ręce wpadła biografia Henry 

Cavendisha napisana przez H. Wilsona. Uwagę Ramsaya zwrócił fragment dotyczący 

wspomnianego powyżej doświadczenia jakie przeprowadzał Cavendish. Ramsay poprosił o 

wykonanie takich doświadczeń swojego asystenta C. Williamsa. Doświadczenia 

prawdopodobnie zostały wykonane, ale ich wyniki nie zachowały się w pamięci Ramsaya. 

Prawdopodobnie nic z nich nie wyniknęło, albo też Sir Ramsay był zbyt zajęty innymi 

badaniami aby zwrócić na nie baczniejszą uwagę. 

W historii odkrycia argonu szczególną rolę odegrał angielski fizyk John William Strutt 

bardziej znany jako Lord Rayleigh, laureat nagrody Nobla  z roku 1904, którą otrzymał za 

badania nad gęstością gazów i odkrycie argonu. Badania Lorda Rayleigha dotyczyły nie tylko 

gęstości gazów, ale wśród bardzo szerokiej tematyki zajmował się również wyznaczaniem 

mas atomowych pierwiastków. W tamtym czasie obowiązywała teoria stworzona przez 

Williama Prouta w roku 1815 głosząca, że atomy wszystkich pierwiastków są zbudowane z 

atomów wodoru. Ponieważ masę atomu wodoru uznawano za równą jedności, to masy 

atomów innych pierwiastków powinny być liczbami całkowitymi. Jednak wyniki badań 

pokazywały, że masy atomowe nie są całkowite, więc albo teoria Prouta była błędna albo są 



one wyznaczane błędnie. Lord Rayleigh chcąc rozwiązać ten problem skupił się na 

dokładnym wyznaczaniu gęstości gazów atmosferycznych, azotu i tlenu. Znając dokładnie 

gęstość gazów można w łatwy sposób wyznaczyć masę atomową pierwiastka, z którego gaz 

jest złożony. 29 września 1892 roku Rayleigh opublikował artykuł we wpływowym 

czasopiśmie angielskim Nature, w którym wskazał na drobną nieścisłość jaką zaobserwował 

wyznaczając gęstość gazowego azotu. Otóż azot atmosferyczny ma gęstość nieco większą, o 

około 0,001, od azotu otrzymanego laboratoryjnie w wyniku przepuszczania amoniaku nad 

rozżarzoną do czerwoności miedzią. Różnica w gęstościach choć tak niewielka nie 

znajdowała uzasadnienia w błędach pomiarowych. Po prostu azot atmosferyczny był cięższy 

od otrzymywanego laboratoryjnie przez rozkład amoniaku. Zresztą powtórzenie badań z 

wykorzystaniem innych źródeł azotu otrzymanego na drodze laboratoryjnej za każdym razem 

dawało ten sam wynik. Azot atmosferyczny był cięższy i zawsze o tę samą wartość. 

Problemem zainteresował się Ramsay, a 19 kwietnia 1894 roku podczas spotkania z 

Lordem Rayleighem obydwoje uczeni przedyskutowali problem większego ciężaru azotu 

atmosferycznego. Przy czym obydwoje stanęli na dwóch odmiennych stanowiskach. Ramsay 

twierdził, że azot atmosferyczny zawiera domieszkę cięższego pierwiastka, a Lord Rayleigh, 

że chemiczne otrzymywany azot zawiera domieszki lżejszego gazu. Przypuszczenie 

Rayleigha było bardziej zrozumiałe, jako że powietrze badano od ponad stu lat i twierdzenie, 

że przez tak długi czas znajduje się w nim jakiś składnik, który nie został odkryty było mało 

prawdopodobne. Tutaj nasuwa się doświadczenie Cavendisha. Ramsay 29 kwietnia napisał w 

liście do żony, że azot prawdopodobnie zawiera domieszkę gazu obojętnego, którego 

obecność umykała jak dotąd jego uwagi; Williams usuwa azot za pomocą magnezu i próbuje 

określić co pozostaje w naczyniu reakcyjnym. List kończy stwierdzenie, „może odkryjemy 

nowy pierwiastek”. W trakcie badań Ramsay brał pod uwagę i taką możliwość, że ten nowy 

gaz nie jest kolejnym nieznanym pierwiastkiem a jedynie jakąś odmianą alotropową azotu, 



podobnie jak ozon jest odmianą tlenu. Podczas reakcji dwuatomowej cząsteczki azotu z 

magnezem tworzyłby się azot atomowy, a to indywiduum reagując z cząsteczką azotu 

prowadziłoby do powstawania azotu trójatomowego. Sprawdzenie tej koncepcji zajęło dwa 

miesiące badań, których wynik jednoznacznie wskazywał na to że azot trójatomowy, analog 

ozonu, nie istnieje. Z drugiej strony 3 sierpnia Ramsay dysponował 100 cm3 nowego gazu o 

czym poinformował Crookesa i Rayleigha. Do pierwszego z tych uczonych wysłał próbkę 

wyizolowanego gazu w celu przeprowadzenia badań spektroskopowych, a dodatkowo 

Rayleigh sam wyizolował niewielką jego ilość. W połowie sierpnia Ramsay i Rayleigh 

spotkali się na seminarium naukowym i wspólnie przedstawili raport ze swoich badań 

opisując właściwości spektroskopowe oraz chemiczną bierność nowego gazu. Przedstawiony 

raport wzbudził duże zainteresowanie, a wielu naukowców było zaskoczonych faktem, że 

powietrze zawiera jeszcze inny oprócz dobrze znanych składnik. Na seminarium, na którym 

obydwaj badacze przedstawili doniesienie na temat swojego odkrycia, znany fizyk brytyjski 

Sir Oliver Joseph Lodge zadał pytanie „Panowie, a czy odkryliście również nazwę dla tego 

nowego gazu?”  

Trudności z nazwą nowego pierwiastka zostały rozwiązane na początku listopada gdy 

Ramsay zasugerował Rayleighowi określenie argon pochodzące od greckiego słowa αργόν 

(argon), będącego formą liczby pojedynczej rodzaju nijakiego słowa αργός (argos) czyli 

nieaktywny. Początkowo symbolem pierwiastka była litera A, który następnie został 

zmieniony na Ar. 30 listopada Lord Kelvin ogłosił oficjalnie odkrycie nowego składnika 

powietrza. Nowy pierwiastek sprawiał jednak dalsze problemy natury chemicznej. Jego 

całkowita bierność chemiczna utrudniała określenie jego właściwości. Mendelejew i szkocki 

fizyk James Dewar skłaniali się ku twierdzeniu, że odkryty gaz jest trójatomową formą azotu. 

14 marca 1895 roku Mendelejew stwierdził, że masa tomowa argonu, wynosząca 40, nie 

pasuje do układu okresowego, co wskazuje że gaz ten musi być odmianą alotropową azotu. Z 



drugiej strony badania wskazywały, że gaz ten występuje w formie atomowej, a nie 

cząsteczkowej. Dopiero odkrycie helu wyjaśniło sytuację wskazując na istnienie grupy gazów 

szlachetnych, dla których w układzie okresowym znaleziono osobne miejsce. 

Krypton,	neon	i	ksenon	

Po odkryciu argonu i helu w 

historii gazów szlachetnych zapadła 

cisza. Było to spowodowane kilkoma 

czynnikami. Z jednej strony ilości 

gazów jakimi mogli dysponować 

badacze były bardzo niewielkie. 

Wydzielanie ich z powietrza wymagało usunięcia tlenu, azotu, wodoru i dwutlenku węgla. 

Gazy szlachetne stanowią niewielki ułamek atmosfery ziemskiej, a gdyby tego było mało, to 

poszukiwanie śladowych składników w mieszaninie argonu i helu nastręcza dodatkowych 

problemów technicznych. Z drugiej strony argon i hel są nieaktywne chemicznie i nawet tak 

aktywne pierwiastki jak fluor nie reagują z nimi. Z tego względu chemicy nie posiadali 

narzędzi, które pozwalałyby im badać te gazy, a fizycy potrzebowali bardziej 

wyrafinowanych technik do badania śladowych ilości gazów, szczególnie określania ich 

gęstości. W sukurs przyszło odkrycie dwóch inżynierów, Anglik William Hampson oraz 

Niemiec Carl Paul Gottfried Linde opracowali, niezależnie od siebie, skuteczną metodę 

rozdziału skroplonego powietrza w dużej skali. Na początku roku 1898 Morris William 

Travers, asystent Ramsaya, skonstruował aparaturę do otrzymywania dużych ilości ciekłego 

argonu, wykorzystując fakt, że gazy atmosferyczne skraplają się przy różnych temperaturach 

co ułatwia ich rozdzielenie. 



Odkrycie argonu i helu było istotne, nie tylko ze względu ich obojętność chemiczną 

lecz również miało istotny wpływ na prawo okresowości i układ okresowy pierwiastków. 

Trzy właściwości tych pierwiastków, masy atomowe, zerowa walencyjność wynikająca z 

niewchodzenia w reakcje chemiczne oraz atomowa budowa tych gazów, wskazywała na ich 

położenie w odrębnym miejscu, poza układem okresowym. Z tych powodów Mendelejew 

skłaniał się do uznawania argonu za odmianę azotu, a nie odrębny pierwiastek. W owym 

czasie Ramsay postulował, że gazy te powinny tworzyć diadę podobną do układu triady 

pierwiastków od żelaza do platyny. Jednak masy atomowe helu i argonu odpowiednio 4 i 40, 

różniły się zbyt znacznie aby można je było ustawić w jednym szeregu (okresie) układu. W 

związku z tym Ramsay zaproponował aby ustawić je na ostatnich pozycjach okresów układu, 

co pociągało za sobą konieczność odkrycia pierwiastka o masie atomowej około 20, który 

zajmowałby ostatnie miejsce w drugim okresie i znajdował się pomiędzy helem i argonem. W 

sierpniu 1897 roku Ramsay na zebraniu Towarzystwa Brytyjskiego w Toronto przedstawił 

raport zatytułowany „Nieodkryty gaz”, w którym wskazywał na konieczność istnienia 

pierwiastka, gazu szlachetnego, o takiej właśnie masie atomowej, który wypełni miejsce 

pomiędzy odkrytymi helem i argonem.  

Odkrycie, ale innego gazu, nastąpiło po dokonaniu analiz pozostałości po frakcyjnej 

destylacji skroplonego powietrza. 24 maja 1898 roku Ramsay i Travers otrzymali naczynie 

Dewara ze skroplonym powietrzem. Ku ich niezadowoleniu, a jak się okazało na szczęście, 

ilość ciekłego powietrza była za mała na uzyskanie z niej odpowiedniej ilości argonu, i uczeni 

zdecydowali się na dopracowanie metody destylacji frakcjonowanej. Pod koniec dnia 

zauważyli, że pozostała w zbiorniku frakcja jest najcięższa, i pozostawili ją na cały następny 

tydzień. 31 maja Ramsay zdecydował się przebadać pozostałość, oczyszczając z pozostałości 

tlenu i azotu i poddając badaniu spektroskopowemu. Ku zdziwieniu obydwu uczonych widmo 

spektralne pokazało jasnożółtą linię nie pasującą ani do helu ani do sodu. W swoim dzienniku 



Ramsay zapisał notatkę brzmiącą: „31 maj. Nowy gaz. Krypton”. Nazwę krypton, użył on 

wcześniej dla nieodkrytego jeszcze helu, i teraz znalazła ona swoje miejsce w szeregu gazów 

szlachetnych. Jednak odkryty krypton nie był tym gazem, którego poszukiwał Ramsay, jego 

masa atomowa była znacznie większa niż oczekiwane 20 jednostek masy atomowej. 

Odkrycie neonu nastąpiło bardzo 

szybko po odkryciu kryptonu. Ramsay i 

Travers wydzielili lekką frakcję ze 

skroplonego powietrza. 7 lipca 

eksperyment prowadził sam Travers i to 

on wydzielił nowy gaz. Jednak 

uzyskanie odpowiedniej jego ilości, 

wystarczającej do określenia jego 

właściwości, szczególnie gęstości, zajęło kolejny tydzień. Nazwę dla tego pierwiastka 

zaproponował syn Ramsaya, a pochodzi ona od greckiego słowa νέον (néon) będącego liczbą 

pojedynczą rodzaju nijakiego słowa νέος (neos) czyli nowy. Gęstość tego gazu była bardzo 

bliska gęstości argonu, ale w odróżnieniu od niego widmo spektroskopowe było inne. 

Wydzielony prze Ramsaya i Traversa neon nie był czystym gazem. Zawierał on 

zanieczyszczenia, które uczeni uznali początkowo za inny gaz szlachetny i nazwali 

matargonem. Jednak dokładniejsze badania pozwoliły stwierdzić, że zanieczyszczenie to 

składało się z argonu i tlenku węgla. 

Obydwaj uczeni odkryli jeszcze jeden 

gaz szlachetny. W lipcu 1898 roku 

przeprowadzali destylację kolejnej 

porcji skroplonego powietrza zbierając 

50 frakcji. Pozostałość podali kolejnej 



destylacji, i w próbce zawierającej frakcje o numerze 56 znaleźli krypton. Podczas 

ogrzewania aparatury destylacyjnej zebrali jeszcze jedną, 57, porcję gazu. Następnego dnia 

poddali ostatnią frakcję badaniu spektroskopowemu stwierdzając, że linie na widmie nie 

odpowiadają znanym pierwiastkom. Dla tego pierwiastka Ramsay zaproponował nazwę 

ksenon pochodzącą od greckiego słowa ξένον (xenon), liczba pojedyncza rodzaju nijakiego 

słowa ξένος (xenos) oznaczającego dziwny, obcy. 

Odkrycie gazów szlachetny miało ogromny wpływ na dalszy rozwój nauki i plasuje 

się w szeregu tak istotnych rewolucji naukowych jak odkrycie promieni X przez Roentgena, 

radioaktywności i elektronów. Hel odkryty po raz pierwszy w koronie słonecznej został 

następnie znaleziony w atmosferze ziemskiej. Argon, pierwiastek nie wchodzący w reakcje  

chemiczne, przyczynił się do powstania koncepcji zerowe walencyjności. Gazy szlachetne 

obojętne chemicznie, dodane do układu okresowego nie tylko go zharmonizowały ale 

przyczyniły się, po dalszych 25 latach od ich odkrycia, do powstania teorii powłok 

elektronowych w atomach. Teoria Bohra, budowy atomu, wyjaśniła bierność chemiczną tych 

pierwiastków, a co istotne pozwoliła na stworzenie teoretycznych podstaw koncepcji wiązań 

jonowych i kowalencyjnych. W latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia okazało się, że 

bierne chemicznie gazy szlachetne jednak są zdolne do tworzenia związków chemicznych. 

Pod względem rozpowszechnienia w atmosferze ziemskiej gazy te należą do najrzadziej 

występujących pierwiastków. Ramsay oszacował, że zawartość helu wynosi około 1 do 245 

000 części atmosfery, neonu 1 do 81 milionów, a kryptonu i ksenonu odpowiednio jak 1 do 

20 i 170 milionów. Stosunkowo dużo jest argonu, bo jego zawartość szacuje się na około 0,94 

procenta objętościowego, ale wynika to z faktu, że powstaje on w wyniku przemiany jądrowej 

jednego z izotopów potasu. 



Hafn	i	ren	dwa	ostatnie	stabilne	pierwiastki	

Dwa pierwiastki o liczbach atomowych 72 i 75 są ostatnimi jakie odkryto w naturze w 

latach dwudziestych zeszłego wieku. Obydwa pierwiastki nie tworzą odrębnych rud, a 

towarzyszą innym w ich minerałach w ilościach śladowych. Dodatkowo ich 

rozpowszechnienie w skorupie ziemskiej jest bardzo małe, co uzasadnia ich późne odkrycie. 

Dodatkowym problemem jaki stwarzają te pierwiastki jest ich zdolność do izomorfizmu czyli 

zastępowania w strukturze kryształu jednego pierwiastka przez inne o podobnych 

promieniach jonowych. Promienie jonowe hafnu i cyrkonu są niemalże jednakowe, co 

znajduje wyraz w podobieństwie właściwości tych dwóch pierwiastków, a tym samym 

stwarza trudności przy identyfikacji hafnu.  

Wprowadzenie nowych technik badawczych (spektroskopia rentgenowska) na 

początku dwudziestego wieku pozwoliło na odkrycie tych dwóch metali. W 1914 roku fizyk 

angielski Henry Gwyn Jeffreys Moseley prowadził badania nad widmami promieniowania 

rentgenowskiego wysyłanego przez różne pierwiastki i odkrył prawo zależności długości fali 

tego promieniowania od rodzaju pierwiastka. Jego badania pozwoliły nadać sens fizyczny 

liczbie atomowej, a dodatkowo prawo to pozwala na odkrycie nowych pierwiastków. 

Hafn		

Miejscem, w którym odkryto hafn 

jest Instytut Fizyki Teoretycznej na 

Uniwersytecie Kopenhaskim w Danii. 

Odkrycia dokonano w grudniu 1922 roku, 

a artykuł opisujący odkrycie ukazał się w 

styczniu 1923 roku. Duński fizyk Dirk 



Coster i Węgier György von Hevesy odkrytemu przez siebie pierwiastkowi nadali nazwę hafn 

od dawnej, łacińskiej nazwy Kopenhagi – Hafnia. 

Źródłem, w którym dokonano odkrycia tego metalu był tlenek cyrkonu, który, kierując 

się sugestią Nilsa Bohra, został poddany badaniu przy użyciu spektroskopii rentgenowskiej. 

Aby wyjaśnić skąd Bohr wysnuł przypuszczenie, że cyrkonowi może towarzyszyć jeszcze 

inny, nieznany pierwiastek musimy cofnąć się do lat siedemdziesiątych dziewiętnastego 

wieku kiedy powstawał układ okresowy Mendelejewa. Tworząc układ okresowy rosyjski 

uczony pozostawił w nim miejsce poniżej cyrkonu dla nieodkrytego pierwiastka o liczbie 

masowej około 180. Gdy przewidywania Mendelejewa co do galu, skandu i germanu okazały 

się prawidłowe poszukiwania pierwiastka mającego wypełnić lukę poniżej cyrkonu nabrały 

tempa. Przewidywania jego właściwości formułowane przez Mendelejewa były ogólnikowe. 

Z jednej strony pierwiastek ten mógł mieć właściwości podobne do cyrkonu, a  z drugie nie 

wykluczał on, że jest to jakiś przedstawiciel pierwiastków ziem rzadkich.  

Przypomnijmy sobie odkrywcę lutetu, francuskiego chemika Georgesa Urbaina, który 

w 1911 roku donosił o odkryciu kolejnego pierwiastka ziem rzadkich nazwanego przez niego 

„celtium”. Urbain sam nie był pewny swojego odkrycia, chociaż zarejestrowane widmo 

spektralne wykazywało obecność linii nie pasujących do żadnego ze znanych pierwiastków. 

Próbki „celtium” wysłał do laboratorium Moseleya w Oxfordzie, gdzie zarejestrowano widma 

rentgenowskie, które jednak okazały się złej jakości. Mimo tego Moseley w sierpniu 1914 

roku opublikował krótki komunikat, w którym stwierdził, że „celtium” jest mieszaniną 

znanych metali ziem rzadkich. Komunikat Moseleya nie wzbudził większego zainteresowania 

wśród naukowców, a symbol Ct pojawiał się nadal w pracach naukowych. W międzyczasie 

Bohr pracował nad teorią powłok elektronowych w atomach, co doprowadziło do wyjaśnienia 

periodyczności zmian właściwości pierwiastków chemicznych.. Dodatkowo Bohr również 

rozwiązał problem liczby pierwiastków ziem rzadkich, które to zagadnienie było szeroko 



dyskutowane w owym czasie. Teoria Bohra nie dopuszczała możliwości aby „celtium” miało 

być metalem z grupy pierwiastków ziem rzadkich. A skoro tak to dlaczego nie miałby to być 

pierwiastek wypełniający lukę w układzie okresowym poniżej cyrkonu? I dalej jeżeli lutet, 

ostatni ze znanych w tym czasie pierwiastków ziem rzadkich kończył ich serię w układzie 

okresowym, to pierwiastek o liczbie atomowej 72 musi być podobny do cyrkonu. Ten tok 

rozumowania spowodował, że Bohr zwrócił się do Costera i von Hevesy’go o poszukiwanie 

brakującego pierwiastka w rudach cyrkonu. 

Przedstawione powyżej rozumowanie wydaje się dla nas logiczne i prawidłowe. 

Jednak dla Bohra i jemu współczesnych sytuacja wyglądała inaczej. Gdyby okazało się, że 

pierwiastek o liczbie atomowej 72 nie cechował się właściwościami podobnymi do cyrkonu 

teoria Bohra dotycząca periodyczności związanej z budową elektronową okazała by się 

błędna. Odkrycie hafnu, i potwierdzenie jego uderzającego podobieństwa do cyrkonu 

potwierdziło teorię Bohra, analogicznie jak odkrycie galu było potwierdzeniem systemu 

Mendelejewa. Podobieństwo pomiędzy cyrkonem a hafnem jest tak duże, że rozdzielenie tych 

dwóch metali jest praktycznie niemożliwe. Zawierający 2% cyrkonu hafn jest uznawany za 

bardzo czysty. 

W momencie gdy Urbain dowiedział się o odkryciu hafnu zrozumiał, że los „celtium” 

został przesądzony. Jednak Urbain nie chciał rozstać się z „celtium” i kontynuował próby 

potwierdzenia jego identyfikacji. W tych badaniach wspomagał go francuski chemik A. 

Dauvillier wykonując badania spektroskopowe, które miały dowieść, że „celtium” należy do 

metali ziem rzadkich. Później obydwaj uczeni stwierdzili, że Coster i Hevesy jedynie 

potwierdzili wcześniejsze odkrycie „celtium”. Jednak po otrzymaniu czystych pierwiastków 

spektroskopia wykazała, że hafn nie ma nic wspólnego z „celtium”. W roku 1922 Urbain 

wraz z C. Boulangé badali alvit jeden z najważniejszych minerałów zawierających hafn i 

cyrkon i nie udało im się odkryć w nim poszukiwanego hafnu. Porażka wynikała z faktu, że 



obydwoje uczeni stosowali metody chemiczne, które ze względu na podobieństwo pomiędzy 

hafnem i cyrkonem nie pozwalają na ich rozdzielenie. 

Ren	

To najdroższy pierwiastek na 

ziemi, którego całkowite zasoby 

szacuje się na 17 tysięcy ton. Nie ma 

rud renu, występuje on jako domieszka 

w molibdenicie, kolumbicie i łupkach 

miedzionośnych. To ostatnie źródło 

tego pierwiastka zapewnia Polsce czwarte miejsce na świecie wśród producentów tego 

metalu. 

Odkrycie renu zawdzięczamy trzem badaczom Niemcom Walterowi Noddackowi, 

Idzie Eva Noddack z domu Tacke oraz Otto Bergowi. Tym co prawdopodobnie skłoniło 

inżynierów jakimi byli Walter Noddack i Ida Tacke do poszukiwania nowego pierwiastka 

było szerokie zastosowanie jakie znalazł wolfram. Pierwiastek o liczbie atomowej 75, 

kolejny, dla którego znajdowało się miejsce w układzie okresowym powinien mieć 

właściwości zbliżone do wolframu, a tym samym mógł okazać się równie użyteczny w 

inżynierii jak wolfram. Obydwoje uczonych szczegółowo zaplanowali swoje badania. W roku 

1922 zgromadzili doniesienia na temat pierwiastków podobnych do manganu, a 

niepotwierdzone doniesienia o odkryciu nowych metali postanowili sprawdzić. Zaplanowali 

poszukiwanie dwóch brakujących pierwiastków, o liczbie atomowej 75 oraz pierwiastka o 

numerze 43. Położenie poszukiwanych pierwiastków w układzie okresowym pozwoliło im na 

określenie właściwości jakie powinny one wykazywać. Zapiski Noddacka z tego okresu 

pokazują wyjątkową zgodność przewidywań ze znanymi obecnie wartościami masy 



atomowej, gęstości, temperatury topnienia, wzoru a nawet temperatury topnienia tlenku renu. 

Przykładowo przewidywana masa atomowa zawierała się w zakresie 187 – 188, a rzeczywista 

wynosi 186,2 jednostek masy atomowej. Gęstość oszacowana przez Noddacka 21 g/cm3 jest 

tylko o 0,5 większa od rzeczywistej. Nawet temperatura topnienia, którą przewidywano na 

3300K jest tylko o 23K niższa od tej jaką wyznaczono dla renu. Jedynie przewidywana 

wartość temperatury topnienia tlenku, pomiędzy 400°C a 500°C jest zawyżona, gdyż 

rzeczywista wartość wynosi 220°C. Jednym słowem Noddack doskonale wiedział jakiego 

pierwiastka poszukuje. Jedyną niewiadomą pozostawało gdzie go szukać chociaż zdawał 

sobie sprawę, bazując na wiedzy geochemicznej, że jest to pierwiastek rzadki. 

Uczeni zdecydowali rozpocząć poszukiwania w dwóch miejscach, w rudach 

zawierających platynę oraz minerale o nazwie kolumbit. Badania prowadzone przez 

Noddacka i Tacke w okresie od 1921 do 1925 roku nie przyniosły oczekiwanego efektu, 

poszukiwany pierwiastek nie został odkryty. Natomiast pojawiło się, w prasie naukowej, 

doniesienie o odkryciu hafnu metodą spektroskopii rentgenowskiej. To nasunęło Noddackowi 

myśl aby tę metodę zastosować do analizy badanych minerałów. O pomoc zwrócił się do Otto 

Berga specjalisty w dziedzinie spektroskopii rentgenowskiej. W czerwcu 1925 roku wszyscy 

troje opublikowali artykuł, w którym informowali o odkryciu dwóch brakujących 

pierwiastków – masurium o liczbie atomowej 43, którego nazwa wywodziła się od nazwy 

regionu Mazur, i renu o liczbie atomowej 75, którego nazwa pochodzi od łacińskiej nazwy 

rzeki Ren – Rhine. Wspomniany artykuł informował o spektroskopowej identyfikacji tych 

pierwiastków, natomiast nie zawierał żadnych wskazówek co do ich wydzielenia. Doniesienie 

o odkryciu dwóch nowych pierwiastków wzbudziło duże zainteresowanie i chemicy 

próbowali powtórzyć badania małżeństwa Noddacków i Berga. Niestety bez powodzenia. 

Niemiecki fizyk Ludwig Prandtl wysłał do laboratorium Noddacków swojego asystenta A. 

Grimma aby ten na miejscu zobaczył jak otrzymuje się próbki do badań. Grimm po powrocie 



do laboratorium Prandtla wykonał te same czynności i nie uzyskał niczego. Wątpliwości co 

do odkrycia Noddacków mieli również angielscy chemicy Frederick H. Loring i Gerald J. F. 

Druce. Latem w latach 1926 i 1927 Noddackowie udali się do Norwegii w poszukiwaniu 

innych minerałów mogących być źródłem renu. W trakcie poszukiwań zebrali próbki 

tantalitu, gadolinitu, alvitu, molibdenitu i fergusonitu. Na początku 1928 roku analizując te 

minerały wydzielili około 120 miligramów renu z molibdenitu, minerału co do którego 

wcześniej nie przypuszczali, że może zawierać ten pierwiastek. 

W historii renu występuje jeszcze jeden element, który może wskazywać na to, że 

pierwiastek ten został odkryty znacznie wcześniej. W 1877 roku pojawiło się doniesienie o 

odkryciu nowego pierwiastka o nazwie „devium” od nazwiska H. Davy’go. Odkrycie 

wzbudziło szerokie zainteresowanie i Mendelejew poprosił odkrywcę Serge F. Kerna o 

wygłoszenie referatu na posiedzeniu Rosyjskiego Towarzystwa Chemicznego. Doniesienia 

Kerna zostały potwierdzone w laboratorium w Heidelbergu, a co bardzo ciekawe reakcje 

charakterystyczne dla „devium” były tymi samymi jakie przeprowadzano później dla renu. Z 

jakiegoś powodu Kern stracił zainteresowanie do tych badań i nigdy, po roku 1878, już do 

nich nie wrócił. Pewien problem stanowiło też to, że „devium” zostało wydzielone z rud 

platyny, a platyna pochodząca z Uralu nie zawiera renu. Później okazało się, że Kern 

wydzielił „devium” z rudy pochodzącej z Borneo, która zawiera ren.  

Pierwiastki	radioaktywne	

 Dwa z pierwiastków promieniotwórczych zostały już omówione wcześniej. Chodzi o 

uran i tor, które stosunkowo łatwo znaleźć w minerałach, a co istotniejsze ich identyfikacja na 

drodze analizy chemicznej jest jednoznaczna. Inne pierwiastki promieniotwórcze jak polon, 

radon, rad, aktyn i protaktyn są jednymi z najrzadziej rozpowszechnionych na ziemi. Ponadto 

występują w stanie naturalnym jedynie jako produkty przezmian jądrowych uranu i toru. 



Pierwiastków z tej grupy nie da się zidentyfikować ani metodami typowej analizy chemicznej 

ani metodami spektroskopowymi. Występują one we wszystkich minerałach, w których 

znajduje się uran i tor, ale badacze nie przypuszczali, że rudy te mogą zawierać jakieś inne, 

nieznane  pierwiastki, zwłaszcza że śladowe ich ilości praktycznie nie wpływały na analizę 

wagową próbek ani nie dawały dodatkowych linii spektralnych. Dopiero odkrycie nowego 

zjawiska, radioaktywności, i związane z tym poszerzenie wiedzy o właściwościach i 

strukturze materii pozwoliło na znaczne rozszerzenie układu okresowego pierwiastków. 

Początkowo wiedza o radioaktywności ograniczała się do trzech rodzajów promieniowania 

alfa czyli jąder helu, beta będącego strumieniem elektronów i gamma czyli 

wysokoenergetycznego promieniowania elektromagnetycznego. Każdy z 

promieniotwórczych, nietrwałych pierwiastków charakteryzuje wartość okresu połowicznego 

rozpadu czyli czas w jakim liczba nietrwałych atomów zmniejsza się o połowę. Dla naszych 

potrzeb ograniczamy definicję tylko do atomów, chociaż w ogólności dotyczy to wszelkich 

nietrwałych obiektów takich jak cząstki lub stany. 

Polon	

Odkrycie polonu, a w następnej 

kolejności radu, było kamieniem 

milowym na drodze badań nad 

radioaktywnością, wydarzeniem które 

zapoczątkowało rozwój tej dziedziny 

badań naukowych.  

Zapiski w dzienniku laboratoryjnym Marii Skłodowskiej-Curie i Piotra Curie 

informują, że badania nad promieniowaniem Becquerela lub też jak nazywano wtedy 

radioaktywność, promieniami uranowymi, rozpoczęli oni w dniu 16 grudnia 1897 roku. 



Początkowo badania prowadziła tylko Maria Skłodowska, jej mąż Piotr Curie dołączył 5 

lutego 1898 roku. Początkowo zajmowali się głównie pomiarami promieniowania 

emitowanego przez różne rudy i sole uranu oraz sam metal. Wyniki pomiarów wskazywały, 

że związki tego pierwiastka emitują promieniowanie o niższym natężeniu niż sam 

pierwiastek, ale jeden z minerałów, blenda uranowa charakteryzuje się najwyższym 

poziomem promieniowania. Takie wyniki wskazywały na to, że w blendzie uranowej może 

znajdować się składnik o znacznie większej aktywności niż uran. 12 kwietnia 1898 roku 

małżeństwo Curie na obradach Paryskiej Akademii nauk ogłosiło hipotezę występowania w 

rudzie uranowej innego nieznanego pierwiastka promieniotwórczego. Dwa dni później, 14 

kwietnia, rozpoczęli jego poszukiwania przy współpracy z chemikiem Gustavem Bèmontem. 

Analizy blendy uranowej zakończono w połowie lipca przeprowadzając dokładne pomiary 

aktywności wydzielonych z minerału frakcji. Szczególną uwagę badaczy zwróciła frakcja 

zawierająca sole bizmutu, której intensywność była 400 razy większa niż metalicznego uranu. 

Ostatecznie 18 lipca Maria i Piotr Curie na sesji Paryskiej Akademii nauk wygłosili referat 

zatytułowany „O nowej promieniotwórczej substancji zawartej w blendzie uranowej”, w 

którym informowali o niezwykle aktywnym siarczku nowego metalu, który ze względu na 

jego właściwości jest podobny do bizmutu. Maria Skłodowska nadała odkrytemu metalowi 

nazwę polon, od łacińskiej nazwy Polski – Polonia. W raporcie małżeństwa Curie po raz 

pierwszy użyto słowa „radioaktywność” na określenie metody badawczej, które to słowo 

następnie weszło na stałe do słownika nie tylko naukowego. Wprowadzenie metod 

spektroskopowych pozwoliło na badanie i stwierdzenie istnienia pierwiastków chemicznych, 

przy których metody klasycznej analizy chemicznej stawały się niewystarczające. Teraz 

badacze uzyskali kolejną metodę jaką stała się technika pomiarów radioaktywności 

substancji.  



Raport na temat odkrycia polonu zawierał kilka błędów. Jednym z nich była sugestia 

dotycząca podobieństwa tego pierwiastka do bizmutu. Co prawda z układu okresowego 

wynikała taka możliwość, ale polon nie został wydzielony w formie metalu, a siarczku, i nie 

określono jego masy atomowej. Z tego względu Maria Skłodowska-Curie nie powiązała 

polonu z tellurem. Wysoka aktywność radiacyjna tego pierwiastka powodowała trudności w 

dokładnym zbadaniu jego właściwości. Ponadto stwierdzono, że emituje on tylko 

promieniowanie alfa, nie wydzielając pozostałych dwóch typów promieniowania czyli beta i 

gamma. Dodatkowo okazało się, że jego aktywność maleje w czasie i to w sposób 

zauważalny. Takie zachowanie odróżniało go ewidentnie od toru i uranu. Z tych względów 

część naukowców poddawała w wątpliwość istnienie tego pierwiastka, uważając, że jest to 

bizmut zanieczyszczony śladowymi ilościami substancji radioaktywnych. 

W roku 1902 niemiecki chemik Willy Marckwald wyekstrahował frakcję zawierającą 

bizmut z dwóch ton blendy uranowej. Otrzymany pręt bizmutowy zanurzył w roztworze 

chlorku bizmutu i zaobserwował wydzielanie się silnie promieniotwórczego osadu, w którym 

odkrył nowy pierwiastek nazwany przez niego „radio–tellurem”. Nazwa „radio-tellur” została 

zaproponowana przez Marckwalda dlatego, że właściwości chemiczne tego pierwiastka 

wskazywały na jego podobieństwo do telluru, a tym samym mógł on wypełnić puste miejsce 

w układzie okresowym, w obecnie szesnastej grupie. Pierwiastek był bardziej elektroujemny 

niż bizmut i bardziej elektrododatni niż tellur, a jego tlenek wykazywał bardziej zasadowe niż 

kwasowe właściwości. Ponieważ polon został odkryty wcześniej niż „radio–tellur” 

Marckwald oświadczył, że odkrycie małżeństwa Curie dotyczy mieszaniny związków 

radioaktywnych, a nie czystego pierwiastka, co miało oczywiście na celu zdyskredytowanie 

odkrycia Marii Skłodowskiej-Curie. Oświadczenie Marckwalda wywołało burzę w 

środowisku naukowym, która toczyła się na łamach czasopism naukowych. 5 kwietnia 1906 

roku na łamach „Nature” pojawiła się notka w dziale aktualności (News), w której 



podsumowano badania radioaktywności polonu, „radio–telluru” i różnych radioizotopów 

bizmutu i radu. Podano wyniki badań między innymi Friedricha Oskara Giesela, Antoine 

Henri Becquerela, Stefana Meyera i Egona von Schweidlera, z których jasno wynikało, że 

polon i „radio–tellur” są tym samym pierwiastkiem. Tym sposobem polon został pierwszym 

odkrytym naturalnym promieniotwórczym pierwiastkiem. Wyznaczenie jego masy atomowej 

było bardzo trudne, ale w 1910 roku przeprowadzono badania spektroskopowe rejestrując 

jego widmo, a w roku 1912 umieszczono polon we właściwym miejscu układu okresowego. 

Przez niemal pół wieku uczeni posługiwali się tylko związkami tego pierwiastka, i to 

raczej niewielkimi ilościami. Dopiero w roku 1946 otrzymano czysty metal. 

Rad	

Analizując frakcje wydzielone z 

blendy uranowej małżeństwo Curie i 

Gustav Bèmont zaobserwowali, że jedna 

z nich wykazuje wyższe niż frakcja 

bizmutowa tło promieniowania. Po 

wydzieleniu polonu rozpoczęli badania 

kolejnych próbek z nadzieją na odkrycie kolejnego pierwiastka. Jako datę odkrycia radu 

przyjmuje się 26 grudnia 1898 roku, kiedy to został wygłoszony raport „O nowej wysoce 

promieniotwórczej substancji zawartej w blendzie uranowej” na posiedzeniu Paryskiej 

Akademii Nauk. Autorzy referatu donosili, że wydzielili z pozostałości rudy uranu nowy 

pierwiastek, którego właściwości są zbliżone do baru. Nazwa nowego odkrytego pierwiastka 

– rad – pochodzi z łaciny od słowa radius czyli promień. Uzyskana ilość radu, zawartego w 

chlorku baru, była wystarczająca do zarejestrowania jego widma spektralnego. Badania 

spektroskopowe wykonał Eugene-Anatole Demarcay znajdując w widmie spektralnym linie 



charakterystyczne dla tego pierwiastka. W związku z tym wykorzystano przy jego odkryciu 

dwie metody spektroskopię płomieniową oraz radiometrię. 

Rad okazał się bardzo wdzięcznym z pośród pozostałych pierwiastków 

radioaktywnych pomijając tor i uran. Okres półrozpadu najtrwalszego izotopu wynosi 1600 

lat, zawartość w blendzie uranowej jest wyższa niż polonu, a ponadto intensywność 

promieniowania alfa tego pierwiastka na tyle duża, że łatwo jest śledzić jego zachowanie 

podczas przeprowadzania procesów chemicznego wydzielania. Dodatkowo właściwości 

chemiczne i spektralne radu pozwoliły na bezdyskusyjne umieszczenie go w odpowiednim 

miejscu układu okresowego. Do określenia masy atomowej pierwiastka małżeństwo Curie 

potrzebowało odpowiedniej ilości radu, której wydzielenie zajęło 45 miesięcy pracy. W tym 

czasie przeprowadzono około 10 tysięcy frakcyjnych krystalizacji co pozwoliło na otrzymanie 

0,1 grama chlorku radu. Ta ilość wystarczyła do wyznaczenia masy atomowej pierwiastka. W 

dniu 29 marca 1902 roku Maria Skłodowska-Curie podała wartość 225,9 jako masę atomową 

radu, co nie odbiega w znaczący sposób od wartości jaką znamy dzisiaj, a która wynosi 

226,02 jednostek masy atomowej. 

Rad był też pierwszym pierwiastkiem radioaktywnym, który został otrzymany w 

formie metalicznej. Maria Skłodowska-Curie i André-Louis Debierne poddali elektrolizie 

roztwór zawierający 0,106 grama chlorku radu. Stosując katodę rtęciową uzyskali amalgamat 

rtęciowo-radowy, który przeniesiony do żelaznego reaktora wygrzewali w atmosferze 

wodoru. Po odparowaniu rtęci na dnie naczynia zebrał się lśniący srebrzysty metaliczny rad. 

W tym samym roku metaliczny rad otrzymał E. Eorel w wyniku termicznego rozkładu jego 

azydku. 



Aktyn	

To co zadziwia w historii odkryć 

pierwiastków radioaktywnych to fakt, że 

jako pierwszy został odkryty polon. 

Okres półrozpadu tego pierwiastka to 

tylko 168 dni, czyli bardzo krótko w 

porównaniu z radem, który dzięki 

długiemu czasowi półrozpadu jest akumulowany w rudach uranu. Tym co zadecydowało o 

pierwszeństwie polonu przed radem jest charakter promieniowania jakie wydziela. 

Promieniowanie alfa emitowane przez polon jest niezwykle intensywne, a kontrowersje jakie 

wybuchły po jego odkryciu wkrótce zostały zapomniane. 

Trzecim pierwiastkiem odkrytym przez chemików zajmujących się badaniem 

radioaktywności był aktyn. Po odkryciu radu, małżeństwo Curie wysunęło hipotezę, że rudy 

uranu mogą zawierać jeszcze jeden dotychczas niewydzielony pierwiastek. Odkrywcą 

nowego pierwiastka był André-Louis Debierne francuski chemik, który otrzymał od Marii i 

Piotra Curie kilkaset kilogramów blendy uranowej. Swoje badania rozpoczął od wydzielenia z 

niej uranu, radu i polonu, a w pozostałej, niewielkiej, części stwierdził radioaktywność 

przekraczającą aktywność uranu niemal 100 tysięcy razy. Początkowo Debierne sądził, że ta 

wysoce radioaktywna substancja ma właściwości podobne do tytanu, a po przeprowadzeniu 

dodatkowych badań stwierdził podobieństwo chemiczne do toru. Wiosną 1899 roku 

sporządził raport, w którym donosił o odkryciu nowego pierwiastka nazwanego aktynem od 

greckiego słowa „aktinos (ακτίς, ακτίνος)” oznaczającego promień. 

Badania Debiernea nie były tak dokładne aby prawidłowo określić właściwości 

odkrytego pierwiastka. Aktyn wykazuje niewielkie podobieństwo do toru, a co istotniejsze 



emituje nie tylko promieniowanie alfa, lecz również beta. Dość prymitywne detektory jakie 

miał do dyspozycji francuski uczony nie były w stanie wykazać stosunkowo słabego 

promieniowania beta emitowanego przez próbkę. Z drugiej strony Debierne wydzielił z rudy 

uranowej mieszaninę pierwiastków zawierającą aktyn, a promieniowanie beta tego 

pierwiastka była dość skutecznie maskowane przez intensywniejszy strumień cząstek alfa 

emitowanych przez produkty rozpadu promieniotwórczego aktynu. W związku z tym 

upłynęło jeszcze kilka lat do momentu kiedy aktyn został wydzielony w formie czystego 

pierwiastka. Jeszcze w roku 1911 podręcznik Fredericka Soddy’go zatytułowany “Chemia 

pierwiastków promieniotwórczych” opisywał aktyn jako pierwiastek o nieznanych 

właściwościach. Co poniekąd było prawdą, masa atomowa tego pierwiastka była nieznana, 

okres połowicznego rozpadu również nieznany jak i nieznane były główne związki chemiczne 

tego pierwiastka. 

W roku 1902 Niemiec Friedrich Oskar Giesel ogłosił odkrycie promieniotwórczego 

pierwiastka o właściwościach podobnych do właściwości pierwiastków ziem rzadkich. 

Nazwał odkryty przez siebie pierwiastek „emanium” od łacińskiego słowa emanare – szerzyć 

się, rozpływać się, emanować. Podobnie jak w przypadku polonu i „radio-telluru” i tutaj 

pojawiły się kontrowersje na temat aktynu i „emanium” Giesela. Tym co udało się 

niemieckiemu chemikowi było otrzymanie próbki zawierającej znacznie większą ilość aktynu 

niż miało to miejsce w przypadku Debiernea. Badania przeprowadzone między innymi przez 

Otto Hahna i Otto Sackura w 1905 pozwoliły na stwierdzenie, że aktyn Debiernea jest tym 

samym co „emanium” Giesela i ostatecznie nazwa nadana przez francuskiego badacza została 

zachowana. 

Uczonym, który umieścił aktyn we właściwym miejscu układu okresowego, w roku 

1909, był brytyjski radiochemik A. Cameron. To właśnie on wprowadził do języka pojęcie 

radiochemii jako dziedziny zajmującej się badaniem przemian chemicznych substancji 



promieniotwórczych oraz badaniem fizykochemii związków zawierających określone izotopy 

pierwiastków. W momencie gdy uczeni otrzymali próbki aktynu o znacznie większej 

zawartości tego pierwiastka ze zdumieniem stwierdzili, że emisja cząstek alfa jest bardzo 

niewielka. Przypuszczano nawet, że ulega on jakimś bezpromienistym przemianom 

jądrowym. Dopiero w 1935 roku gdy ulepszono aparaturę badawczą stwierdzono, że 

pierwiastek ten emituje promieniowanie beta, a okres jego półtrwania wynosi około 21,6 lat. 

Otrzymywanie metalicznego aktynu było przez długie lata poza zasięgiem możliwości 

technicznych. Tona blendy uranowej zawiera jedynie 0,15 miligrama aktynu, co jest 

niezwykle małą wartością w porównaniu z 400 miligramami radu zawartymi w tej ilości 

blendy uranowej. Kilka miligramów metalicznego aktynu otrzymano w 1953 roku w wyniku 

redukcji jego chlorku parami potasu. 

Radon	

Radon jest najcięższym gazem 

szlachetnym, a jego rozpowszechnienie 

w przyrodzie jest na tyle małe, że jego 

zidentyfikowanie przez W. Ramsaya i 

M. Traversa było niemożliwe. Dopiero 

wprowadzenie metod radiometrycznych 

do analizy substancji pozwoliło na wykrycie tego promieniotwórczego gazu. 

W roku 1899 Ernest Rutherford, przebywający w tym czasie w Kanadzie wraz ze 

swym współpracownikiem R. B. Owensem badali aktywność związków toru. Pewnego dnia 

Owens gwałtownie otworzył drzwi do laboratorium, w którym akurat przeprowadzany był 

eksperyment z torem. Prowadzący doświadczenia zaobserwowali w tym momencie nagły 

spadek aktywności badanych związków toru. Początkowo zignorowano to zjawisko 



przypisując je jakimś błędom aparaturowym. Jednak podczas wykonywania kolejnych 

pomiarów zauważyli, że podobne zjawisko występowało za każdym razem gdy powietrze nad 

zestawem pomiarowym było w ruchu. Rutherford i Owens wysnuli z tego wniosek, że tor 

emituje jakąś substancję gazową wykazującą radioaktywność i nazwali ten gaz „emanacją”. 

Dodatkowo zasugerowali, że inne pierwiastki radioaktywne też mogą wydzielać „emanację”. 

W roku 1900 niemiecki fizyk Friedrich Ernst Dorn odkrył „emanację” radu 

(wydzielający się gaz nazwany został radonem), a trzy lata później Francuz André-Louis 

Debierne podobne zjawisko zaobserwował w przypadku aktynu i nazwał wydzielający się gaz 

„aktionem”. Co zaskakujące jedyne różnice we właściwościach wydzielających się gazów 

dotyczyły okresów półrozpadu, odpowiednio 51,5 sekundy dla toru (gaz nosił nazwę toron), 

3,8 dnia dla radonu i 3,2 sekundy dla aktynonu. Najdłużej żyjącym był radon i ten gaz został 

poddany dalszym badaniom. Okazało się, że jest on bierny chemicznie i wykazuje inne 

właściwości charakterystyczne dla gazów szlachetnych. Jako nazwę pierwiastka przyjęto tę 

nadaną najtrwalszemu izotopowi. Poza wspomnianymi nazwami Rutherford zaproponował 

jeszcze „niton” od łacińskiego słowa „nitens” czyli świecący. 

Szeregi	pierwiastków	promieniotwórczych	

Przed odkryciem polonu i radu przez Marię Skłodowską-Curie w układzie okresowym 

było siedem pustych miejsce pomiędzy bizmutem i uranem. W początkowym okresie odkryć 

pierwiastków radioaktywnych nie było większych problemów z ich ulokowaniem w 

odpowiednich miejscach układu okresowego. Natomiast „emanacje” postawiły przed 

uczonymi szczególny problem. Wszystkie trzy gazy, toron, radon i aktion, miały identyczne 

właściwości chemiczne i trudno by było je umieścić w różnych miejscach układu. Poza tym 

ze względu na masę atomową należałoby je ulokować w dwóch miejscach poniżej jodu, lub 

poniżej cezu. Sytuacja była niespotykana, ale nie ona jedna. 



W roku 1900 William Crookes zaobserwował pewne zjawisko. Przeprowadzając 

krystalizację frakcyjną związków uranu, otrzymał osad i roztwór zawierający jony uranu. Ku 

jego zdziwieniu roztwór nie wykazywał aktywności, gdy tymczasem osad, w którym nie było 

związków uranu charakteryzował się wysoką aktywnością promieniotwórczą. Crookes na 

podstawie tej obserwacji wysunął dość dziwny wniosek, że uran jako pierwiastek nie jest 

promieniotwórczy. Aktywność wykazują natomiast zanieczyszczenia w nim obecne. 

Potencjalne promieniotwórcze zanieczyszczenia określił on nazwą „uran-x”. W trakcie 

dalszych badań stwierdził, że uran „odzyskał” swoją aktywność promieniotwórczą po 

usunięciu z próbki „uranu-x”, co wskazywało na fakt, że tajemniczy „uran-x” może być 

innym nieodkrytym jeszcze pierwiastkiem promieniotwórczym o znacznie większej 

aktywności niż uran. 

Dwa lata później podobny zanik aktywności zaobserwowali Rutherford i Soddy 

badając związki toru. I w tym przypadku, przez analogię, aktywne zanieczyszczenie próbki 

uzyskało nazwę „tor-x”. Obydwaj uczeni postawili sobie zasadnicze pytanie, co dzieje się z 

pierwiastkami radioaktywnymi w procesie emisji promieniowania. Czy natura pierwiastka 

podczas wydzielania promieniowania ulega zmianie czy też pozostaje on taki sam. 

Dodatkowo Rutherford i Soddy zaobserwowali, że wydzielanie się toronu następuje głównie z 

„toru-x”, a nie z próbki zawierającej tor. Była to pierwsza, doniosła, obserwacja na drodze do 

odkrycia procesów przemian pierwiastków radioaktywnych. Inaczej mówiąc zidentyfikowali 

pierwszy szereg przemian pierwiastków promieniotwórczych, który można przedstawić jako: 

tor→tor-x→toron.  

Obserwacja przemian pierwiastków radioaktywnych była szczególnie łatwa do 

zaobserwowania w przypadku radonu, powstającego z radu emitującego promieniowanie alfa. 

Nieco później odkryto, że cząstka alfa jest jądrem helu czyli podwójnie zjonizowanym, 

pozbawionym elektronów, atomem tego pierwiastka. Rad zgodnie z tym ulegał przemianie w 



radon w procesie, który można opisać równaniem: Ra → Rn + He, a które zostało 

sprawdzone eksperymentalnie przez Rutherforda i Soddy’go. 

Obydwaj badacze sugerowali, że wszystkie pierwiastki radioaktywne są co prawda 

niezależne od siebie ale wszystkie ulegają procesom transmutacji, w których to procesach 

powstają jedne z drugich. Dodatkowo uważali, że istnieją trzy grupy, czy też szeregi, do 

których można zaliczyć wszystkie pierwiastki radioaktywne. Nazwy wywodzili od znanych 

aktywnych promieniotwórczo pierwiastków tworząc rodziny zaczynające się od uranu, toru i 

radu. Problemem pozostawało odkrycie liczby elementów w każdym szeregu jak również 

pierwiastka kończącego dany szereg. Na początku dwudziestego wieku lawinowo narastała 

liczba odkrywanych substancji promieniotwórczych, które charakteryzowano jedynie pod 

względem intensywności promieniowania, czasu połowicznego rozpadu i rodzaju 

emitowanego promieniowania. Niewiadomą pozostawał charakter chemiczny tych substancji 

co powodowało problem z odpowiednim umieszczeniem odkrywanych pierwiastków w 

układzie okresowym. Zgodnie z procedurami analitycznymi stosowanymi dawniej do 

charakterystyki odkrytego pierwiastka należało wydzielić go w formie wolnej albo związku 

chemicznego, poddać badaniu jego właściwości, zarejestrować widmo spektralne. Jednym 

słowem wydzielić nową substancję w formie w jakiej daje się ją zważyć i przebadać. Dla 

większości odkrywanych substancji radioaktywnych było to niemożliwe, a to implikowało 

pytanie czy odkrywane substancje są pierwiastkami chemicznymi czy też nie. 

Pierwsi odkrywcy promieniotwórczych pierwiastków, Maria Skłodowska-Curie i 

André-Louis Debierne uważali, że są to substancje elementarne ze swoje natury i są one 

pierwiastkami chemicznymi. Odkrycie polonu, radu i aktynu utwierdziło ich w poglądzie na 

elementarną naturę tych substancji, a kolejne odkrycia substancji promieniotwórczych 

Skłodowska i Debierne uważali za odkrycia  kolejnych pierwiastków,  



Innego zdania byli Rutherford i Soddy. W ich opinii substancje promieniotwórcze 

powinny mieć inną naturę niż typowe pierwiastki. Według nich istnieją tylko trzy, w miarę 

stabilne pierwiastki radioaktywne czyli uran, tor i rad, a z nich w procesach przemian 

powstają inne „pierwiastki należące do trzech odrębnych rodzin”. Występujące w 

poszczególnych grupach kolejne substancje są pierwiastkami chemicznymi, które jedynie 

aktywność radiacyjna odróżnia od innych znajdujących się w układzie okresowym. 

Dodatkowo przypuszczali oni, że w pobliżu w układzie okresowym pierwiastków 

radioaktywnych znajdują się elementy stabilne, nie ulegające przemianom 

promieniotwórczym. Zgodnie z koncepcją Rutherforda i Soddy’go pomiędzy dwoma 

rodzajami pierwiastków, promieniotwórczymi i stabilnymi znajdują się pierwiastki 

wykazujące cechy pośrednie, czyli takie których główną cechą jest niestabilność, której nie 

można opisać w kategoriach chemicznych. Według tej koncepcji substancje te nie były 

pierwiastkami w normalnym rozumieniu, a składały się z „fragmentów atomów”. W pewien 

sposób takie podejście usuwało problem ich lokalizacji w układzie okresowym. Jednak takie, 

nieco sztuczne, rozwiązanie problemu nie zostało przyjęte przez szersze grono uczonych. 

Nawet Soddy uznawał promieniotwórcze substancje za normalne pierwiastki, które powinny 

znaleźć swoje miejsce w układzie okresowym. Warto tutaj przytoczyć wyznanie Soddy’go, 

który po latach powiedział, że po odkryciu zjawiska promieniotwórczości przez długie lata 

nie chciał przedstawić publicznie swoich poglądów na temat następstw rozpadu 

promieniotwórczego ponieważ obawiał się, że chemicy „urwą mu głowę”, dlatego że niszczy 

układ okresowy pierwiastków Mendelejewa, ale i z powodu, że wraca do zdyskredytowanych 

koncepcji alchemii.  

Przez pierwsze dwa dziesięciolecia dwudziestego wieku badania koncentrowały się na 

poszukiwaniu nowych pierwiastków promieniotwórczych i określaniu ich przynależności do 

konkretnego szeregu. Odkrywane nowe pierwiastki tworzyły coraz bardziej rozbudowany 



system podobny do układu okresowego. Szereg radowy, jak się okazało stanowił część 

szeregu uranowego i pojawił się nowy szereg aktynowy, którego początkowy pierwiastek nie 

był znany aż do roku 1935. Odkrywane kolejne elementy szeregów promieniotwórczych 

charakteryzowały się bardzo krótkimi czasami połowicznego rozpadu, najczęściej liczonego 

w sekundach, a rzadko w minutach. Tak krótkie okresy rozpadu powodowały ogromne 

trudności przy badaniu właściwości chemicznych tych pierwiastków i przy określaniu ich 

miejsca w szeregu promieniotwórczym. Trzy szeregi jakie powstały w tym okresie badań 

można przedstawić następująco, przy zachowaniu obowiązującej ówcześnie notacji (nazwy 

obecne podane zostały w nawiasach: 

Szereg uranu 238 

Pierwiastek Data odkrycia Odkrywca 

Uran-1 (uran-238) 1896 A. H. Becquerel 

Uran-X1 (tor-234) 1900 W. Crookes 

Uran-X2 (protaktyn-234) 1913 K. Fajans, O. H. Göhring 

Uran-II (uran-234) 1911 J. W. Geiger 

Ionium (tor-234) 1907 E. Rutherford 

Rad (rad-226) 1898 M. Skłodowska-Curie, G. Bèmont 

Radon 1900 F. E. Dorn 

Rad-A (polon-218) 1903 

1904 

E. Rutherford, H. T. Barnes 

P. Curie, J. Danne 

Rad-B (ołów-214) 1903 P. Curie, J. Danne 

Rad-C (bizmut-214) 1903 P. Curie, J. Danne 

Rad-C’ (polon-214) 1909 O. Hahn, L. Meitner 

Rad-C” (tal-210) 1912 O. Hahn, L. Meitner 

Rad-D (ołów-210) 1900 K. Hofmann, E. Strauss 



Rad-E (polon-210) 1904 

1905 

K. Hofmann,, L. Gonder, E. Rutherford 

E. Rutherford 

Radium-F (polon-210) 1808 M. Skłodowska-Curie 

Szereg uranu 235 

Pierwiastek Data odkrycia Odkrywca 

Uran-235 1935 A. Dempster 

Uran-Y (tor-231) 1911 G. Antonow 

Protaktyn 1918 

1918 

O. Hahn, L. Meitner 

F. Soddy, J. Cranston 

Aktyn 1899 

1902 

A. Debierne 

F. Giesel 

Radioaktyn (tor-227) 1906 O. Hahn 

Aktyn-K (frans-223) 1939 M. Perell 

Aktyn-X (rad-223) 1900 

1904 

1905 

A. Debierne 

F. Giesel 

T. Godlewski 

Emanacja aktynu (radon-

219) 

1902 F. Giesel 

P. Curie, J. Danne 

Aktyn-A (polon-215) 1911 H. Geiger 

Aktyn-B (ołów-211) 1903 A. Debierne 

Aktyn-C (bizmut-211) 1904 H. Brooks 

Aktyn-C’ (polon-211) 1908 

1913 

O. Hahn, L. Meitner 

E. Marsden, B. Wilson 

Aktyn-C” (tal-207) 1914 E. Marsden, P. Perkins 

 

Szereg torowy 

Pierwiastek Data odkrycia Odkrywca 

Tor 1898 H. Schmidt, M. Skłodowska-Curie 

Mesotor-I (rad-228) 1907 O. Hahn 

Mesotor-II (aktyn-228) 1908 O. Hahn 

Radiotor (tor-228) 1905 O. Hahn 



Tor-X (rad-224) 1902 E. Rutherford, F. Soddy 

Emanacja toru (radon-220) 1899 E. Rutherford 

Tor-A (polon-216) 1910 H. Geiger, E. Marsden 

Tor-B (ołów-212) 1899 E. Rutherford 

Tor-C (bizmut-212) 1903 E. Rutherford 

Tor-C’ (bizmut-212) 1909 O. Hahn, L. Meutner 

Tor-C” (polon-212) 1906 O. Hahn 

 

Ponieważ ilość odkrywanych pierwiastków promieniotwórczych stawała się coraz 

większa pojawiła się konieczność określenia ich charakteru chemicznego i umieszczenia ich 

w układzie okresowym. Sytuacja jaka się wytworzyło została określona przez Ramsaya jako 

„wprowadzająca zamieszanie obfitość”. Na początku drugiej dekady dwudziestego wieku 

znanych było około czterdziestu pierwiastków radioaktywnych. Niektóre grupy 

charakteryzowały się tak zbliżonymi właściwościami chemicznymi, że nie było technicznych 

możliwości ich rozdzielenia. Natomiast występowały jednoznaczne różnice pomiędzy masami 

atomowymi poszczególnych pierwiastków, co powodowało dodatkowe zamieszanie. 

Niektórzy chemicy proponowali umieszczenie pierwiastków promieniotwórczych poza 

układem okresowym, ale takie rozwiązanie nie spotkało się z akceptacją ze strony innych 

badaczy. W roku 1909 dwóch szwedzkich badaczy Daniel Strömholm i Theodor H.E. 

Svedberg zaproponowali umieszczenie w jednym miejscu układu okresowego kilku 

pierwiastków promieniotwórczych. To rozwiązanie poparł w 1910 roku angielski chemik A. 

Cameron. 

Radioaktywność pierwiastków chemicznych była jeszcze w roku 1903 zjawiskiem 

całkowicie niezrozumiałym. Badacze nie wiedzieli co dzieje się z pierwiastkami emitującymi 

promieniowanie. Model struktury atomu nie był jeszcze opracowany, a tym samym zmiany w 

budowie atomów podlegających przemianom promieniotwórczym były niezrozumiałe. 

Dodatkowe utrudnienie stanowił fakt, że uczeni zajmujący się badaniem pierwiastków 



promieniotwórczych pracowali w oparciu o bardzo małe ilościowo próbki. Jednak wytrwały 

proces badawczy, dostarczający coraz więcej danych pozwolił na opracowanie pewnych praw 

jakim podlegają procesy emisji promieniowania. Prawo, czy też regułę przesunięć jakim 

podlega pierwiastek chemiczny podczas emisji promieniowania opracowali dwaj uczeni, 

Polak Krzysztof Fajans i Anglik Frederick Soddy. Zgodnie z ich regułą pierwiastek 

wypromieniowujący cząstkę alfa przesuwa się w układzie okresowym o dwa miejsca w lewo. 

Natomiast promieniowanie beta powoduje przesunięcie pierwiastka o jedno miejsce w prawo. 

Gdy zrozumiano, że liczba atomowa pierwiastka odpowiada liczbie protonów w jądrze 

atomowym, co jest związane z ładunkiem jądra, empiryczna reguła Fajansa i Soddy’go 

znalazła swoje uzasadnienie. Promieniowanie alfa, czyli strumień dodatnio naładowanych 

jąder helu zmniejsza liczbę atomową pierwiastka promieniotwórczego podlegającego tej 

przemianie o dwa. Emisja beta, strumienia elektronów, zwiększa ładunek jądra o jeden. 

Prawo Fajansa i Soddy’go zaprowadziło porządek nie tylko w szeregach pierwiastków 

promieniotwórczych ale również w układzie okresowym. Po kilku przemianach alfa i beta 

wyjściowy pierwiastek promieniotwórczy przekształca się w stabilny ołów, a wynikiem 

przemian jest szereg pierwiastków zajmujących miejsce pomiędzy uranem i bizmutem w 

układzie okresowym. Ale nadal jedno miejsce w układzie okresowym zajmowało kilka 

pierwiastków mających taką samą liczbę atomową (ładunek jądra) ale różne masy atomowe. 

Wyglądało to tak, że pierwiastki te miały taki sam ładunek jądra i wykazywały te same 

właściwości chemiczne, ale różne masy atomowe i różne charakterystyki aktywności 

promieniotwórczej. W grudniu 1913 roku Soddy wprowadził pojęcie izotopu, od greckich 

słów ἴσος i τόπος (ísos i tópos) czyli równe miejsce, dla odmian danego pierwiastka 

różniących się masą atomową ale mających tę sama liczbę atomową. Od tego czasu stało się 

jasne, że wiele pierwiastków promieniotwórczych to izotopy znajdujących się w układzie 

okresowym  pierwiastków. Przykładowo emanacje występujące w przedstawionych powyżej 



szeregach są izotopami radonu, a szeregi zawierają izotopy uranu, toru, polonu i aktynu. W 

późniejszym czasie odkryto wiele stabilnych izotopów różnych pierwiastków. Układ 

okresowy nie przewidywał i nie przewiduje odrębnych miejsc dla wszystkich izotopów 

pierwiastków chemicznych i ten fakt wywołał zamieszanie w momencie odkrycia 

pierwiastków promieniotwórczych. Odkrycie prawa przesunięć i izotopów wyklarowało 

sytuację i doprowadziło do kolejnych odkryć. 

Protaktyn	

Dymitr Mendelejew w roku 1871 

na podstawie układu okresowego 

przewidywał istnienie pierwiastka 

pomiędzy torem i uranem. Ten 

pierwiastek nazwany eka-tantalem 

został odkryty dopiero w roku 1918. 

Biorąc pod uwagę jego właściwości takie jak okres połowicznego rozpadu najtrwalszego 

izotopu wynoszący aż 32 276 dni, co wskazuje, że powinien on akumulować się w rudach 

uranu, a ponadto emituje cząstki alfa, dziwnym wydaje się, że nie został on odkryty 

wcześniej. 

W roku 1900 William Crookes odkrył promieniotwórczy pierwiastek, który uzyskał 

nazwę uran-X. Trzy lata później Soddy wysunął sugestię, że pomiędzy uranem-X Crookesa i 

uranem-II odkrytym przez Geigera w roku 1911, powinien znajdować się jeszcze jeden 

pierwiastek, którego właściwości powinny odpowiadać tym jakie przewidywano dla eka-

tantalu. Ten hipotetyczny pierwiastek powinien znaleźć swoje miejsce w piętnastej grupie 

układu okresowego (w tamtych czasach była to grupa V), która nie zawierała żadnego 

pierwiastka promieniotwórczego. Jeżeli przyjrzeć się rozumowaniu Soddy’go widzimy, że 



uran-238 czyli uran-I zaczynający ten szereg promieniotwórczy jest izotopem tego 

pierwiastka o bardzo długim czasie życia, podobnie jak uran-II. Wszystkie pozostałe elementy 

szeregu mają znacznie krótsze okresy połowicznego rozpadu.  

Odkrycie brakującego elementu szeregu nastąpiło w połowie marca 1913 roku, kiedy 

to Kazimierz Fajans wraz ze swoim asystentem Oswaldem Helmuthem Göhringiem 

zaobserwowali nowy, emitujący promieniowanie beta, pierwiastek radioaktywny 

charakteryzujący się okresem półrozpadu około 1,17 minuty. Właściwości chemiczne 

odkrytego pierwiastka były zbliżone do właściwości tantalu. W grudniu tego roku stwierdzili, 

że uran-X2 jest pierwiastkiem, który powinien zająć miejsce w szeregu promieniotwórczym 

pomiędzy torem a uranem-II i zaproponowali nazwę brevium, od łacińskiego słowa brevis 

oznaczającego chwilę, krótki okres. Zgodnie z tym za datę odkrycia pierwiastka o liczbie 

atomowej 91 należałoby uznać rok 1913. Jednak na drodze do ogłoszenia światu odkrycia 

stanęła Pierwsza Wojna Światowa, której wybuch spowodował zatrzymanie badań 

naukowych nad pierwiastkami promieniotwórczymi, i jednocześnie ograniczył kontakty 

pomiędzy naukowcami. 

Przez długie lata aktynowy szereg promieniotwórczy stanowił zagadkę dla 

naukowców. Nie potrafiono określić od jakiego pierwiastka się zaczyna, a wysuwane sugestie 

były sprzeczne. Z jednej strony wskazywano aktyn, którego okres połowicznego rozpadu był 

tego samego rzędu co okresy uranu i toru. Z drugiej wysuwano sugestię, że szereg aktynowy 

nie stanowi odrębnej rodziny pierwiastków promieniotwórczych, a jest fragmentem szeregu 

uranowego. Decydującą rolę w rozstrzygnięciu tego problemu odegrało odkrycie 

promieniotwórczego pierwiastka opisanego jako uran-Y, będącego izotopem toru (tor-231). 

Inny izotop toru, uran-X1, emitując cząstkę beta przekształca się w brevium, czyli uran-X2. W 

1917 roku szwajcarski fizyk Auguste Antoine Piccard  zasugerował, że podobna sytuacja 

mam miejsce w przypadku szeregu aktynowego, który rozpoczyna się od nieodkrytego 



jeszcze pierwiastka będącego izotopem uranu. Piccard nazwał go aktynouranem, który 

emitując cząstkę alfa zmienia się uran-Y, który podlegając kolejnym przemianom jądrowym 

tworzy w ostateczności aktyn.  

Kolejny krok na drodze do odkrycia eka-tantalu został poczyniony w Anglii przez 

Soddy’go i jego współpracownika Johna Arnolda Cranstona. W grudniu 1917 roku ogłosili 

oni odkrycie eka-tantalu jako produktu przemiany beta uranu-Y, jednak podane dane na temat 

tego pierwiastka były bardzo ogólne. Bardziej szczegółowo właściwości pierwiastka zostały 

opisane w publikacji dwóch niemieckich uczonych Otto Hahna i Lise Meitner. Ich doniesienie 

ukazało się drukiem po publikacji Soddy’go i Cranstona, ale publikacja została przygotowana 

wcześniej niż praca Anglików. Ale nie w tym leży przewaga badań Hahna i Meitner. Tych 

dwoje uczonych nie tylko dokonało wydzielenia nowego pierwiastka promieniotwórczego, 

ale przeprowadzili również badanie jego właściwości obejmujące miedzy innymi określenie 

okresu połowicznego rozpadu.  

Odkrycie eka-tantalu jest często przyznawane Soddy’emu, Cranstonowi, Hahnowi i 

Meitner, ale nie należy zapominać o pracach Fajansa i warto wspomnieć o Göhringa. Fajans, 

który nigdy nie starał się o uznanie swojego pierwszeństwa po doniesieniach badaczy 

angielskich i niemieckich zaproponował zmianę nazwy tego pierwiastka na protoaktyn od 

greckich słów πρῶτος (protos) czyli pierwszy, poprzedni i aktyn. Nazwa ta została następnie 

w roku 1949 zmieniona na protaktyn przez Unie Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC). W 

roku 1927 otrzymano kilka miligramów tlenku tego metalu. 

Pierwiastki	otrzymane	sztucznie	

Transmutacja pierwiastków jest pojęciem, które zaprzątało umysły alchemików przez 

długi czas. I chociaż przemiana metali w złoto nie powiodła się to poszukiwanie skutecznej 

metody zaowocowało rozwojem nauki. Pod koniec dziewiętnastego wieku uczeni nie 



traktowali poważnie dawnych marzeń o transmutacji, ale pojawiła się wraz z odkryciem 

promieniotwórczości i przemian pierwiastków paradoksalna idea, że transmutacja zachodzi w 

przyrodzie w sposób naturalny. Co prawda przemiany zachodzące w pierwiastkach 

radioaktywnych są niezależne od człowieka i próby ich kontroli w owym czasie były 

bezowocne. Dopiero w momencie gdy powstały teoretyczne modele opisujące jądro atomowe 

stało się zrozumiałym zjawisko promieniotwórczości. Liczba atomowa pierwiastka jest 

podstawowym parametrem charakteryzującym ładunek jądra. Skoro emitowane jest 

promieniowanie alfa lub beta, ładunek emitującego jądra ulega zmianie, a tym samym jeden 

pierwiastek ulega przekształceniu w inny. Takie przemiany zachodzą w naturze w przypadku 

pierwiastków promieniotwórczych, natomiast trwałe pierwiastki im nie ulegają. W tym 

drugim przypadku można dokonać transmutacji wywołując zmianę struktury ich jąder 

atomowych poprzez zmianę ilości protonów lub neutronów.  

Pierwszym uczonym który dokonał sztucznego przekształcenia pierwiastka był 

Rutherford, który w roku 1919 bombardując azot cząstkami alfa przekształcił go w tlen. 

Przemianę jakiej dokonał można zapisać w formie równania: 
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Cząstki alfa czyli jądra helu przez długi czas były uważana za jedyne które mogą służyć do 

przeprowadzania reakcje jądrowych. Energia tych cząstek nie jest zbyt wysoka i dlatego ich 

oddziaływanie z jądrami ogranicza się tylko do niewielkiej grupy pierwiastków. Sytuacja 

zmieniła się w latach trzydziestych dwudziestego wieku (1932 rok), kiedy to angielski 

naukowiec James Chadwick odkrył neutron, cząstkę elementarną pozbawioną ładunku. 

Później dowiedział się, że w tym samym czasie analogicznego odkrycia dokonał Niemiec 

Hans Falkenhagen, który jednak nie opublikował swoich badań. Chadwick chciał podzielić 

się Nagrodą Nobla z niemieckim uczonym, który jednak odmówił propozycji Anglika. 



Dwa lata później małżeństwo Irène i Jean Frédéric Joliot-Curie odkryli inny rodzaj 

promieniotwórczości i nową cząstkę elementarną – pozyton. Odkrycie sztucznej 

promieniotwórczości utorowało drogę do tworzenia nowych izotopów stabilnych 

pierwiastków. Otrzymywanie sztucznych pierwiastków stało się możliwe dzięki współpracy 

uczonych zajmujących się fizyką eksperymentalną i chemików. Fizycy konstruowali 

odpowiednie przyrządy i opracowywali specjalne techniki pomiarowe, a chemicy szukali 

metod odpowiednich do wydzielania śladowych ilości nowych radioizotopów. W trakcie 

rozwoju nauki poza cząstkami alfa, protonami i neutronami zaczęto wykorzystywać w 

procesach otrzymywania sztucznych pierwiastków inne cząsteczki jak deuterony czyli jądra 

ciężkiego wodoru, a w późniejszym czasie dołączyły jony cięższych pierwiastków boru, 

węgla, azotu, czy neonu. Dzięki konstrukcji akceleratorów energie nadawane cząsteczkom 

bombardującym stały się na tyle duże, że otrzymywanie i badanie nowych, sztucznych 

izotopów stało się możliwe. 

Technet	

Po odkryciu ostatniego 

stabilnego pierwiastka chemicznego 

czyli renu w układzie okresowym 

pomiędzy wodorem a uranem pozostały 

tylko cztery wolne miejsca dla 

pierwiastków o liczbach atomowych 43, 

61, 85 i 87. Pierwiastki te zostały otrzymane sztucznie jeszcze przed wybuchem drugiej 

wojny światowej. Układ pierwiastków zebranych w okresach od pierwszego do szóstego w 

tablicy Mendelejewa nie budził kontrowersji wśród badaczy, zwłaszcza po odkryciu gazów 

szlachetnych zamykających w sposób naturalny układ okresowy od jego prawej strony. 



Dyskusje jakie się toczyły dotyczyły możliwości odkrycia pierwiastków lżejszych od wodoru 

czy takich, które zajęłyby miejsca pomiędzy wodorem a helem. Jednak pozostawało jedno 

szczególne miejsce w układzie okresowym, które czekało na pierwiastek, który je wypełni. 

Chodzi o miejsce dla pierwiastka z liczbą atomową 43. Mendelejew nazwał ten pierwiastek 

eka-manganem i próbował przewidzieć jego właściwości. Wśród kandydatów pojawiały się 

„devium”, o którym wspomnieliśmy przy historii odkrycia renu. Innymi kandydatami było 

„lucium” odkryte w 1896 roku przez Prospera Barrièrea, później zidentyfikowane jako 

zanieczyszczenie obecne w itrze, czy „ilmenium” R. Hermanna z roku 1847 będące 

mieszaniną niobu i tantalu oraz „pelopium” Heinricha Rose z tego samego roku i również 

będące mieszaniną niobu i tantalu. Już wcześniej, bo w roku 1828 Gottfried Wilhelm Osann 

odkrył pierwiastek dla którego zaproponował nazwę „polinium” i który miał zająć puste 43 

miejsce w układzie okresowym, a który okazał się irydem. W roku 1908 Japończyk Masataka 

Ogawa ogłosił doniesienie o odkryciu długo poszukiwanego pierwiastka o liczbie atomowej 

43 w molibdenicie i zaproponował nazwę „nipponium”. Niestety badania odkrytego przez 

Ogawę pierwiastka wykazały, że jest to ren.  

Długie i bezowocne poszukiwania tego pierwiastka spowodowały, że część uczonych 

zaczęło poddawać w wątpliwość przewidywania Mendelejewa i skłaniało się do uznania, że 

pierwiastek taki nie istnieje. 5 września 1925 Walter Noddack, Ida Eva Noddack i Otto Berg 

opublikowali artykuł, w którym opisali odkrycie dwóch pierwiastków renu i pierwiastka o 

liczbie atomowej 43, który nazwali „masurium”. Odkrywcy twierdzili, że wykryli słaby 

sygnał rentgenowski o długości fali odpowiadającej pierwiastkowi o tej liczbie atomowej 

zgodnie z prawem Moseleya wiążącym długość fali promieniowania rentgenowskiego z 

liczbą atomową pierwiastka. Jednak nikomu nie udało się powtórzyć wyników badaczy 

niemieckich i chociaż „masurium” występowało w literaturze naukowej jeszcze w latach 



trzydziestych ubiegłego wieku to odkrycie Noddacków i Berga nigdy nie zostało 

jednoznacznie potwierdzone. 

W roku 1934 niemiecki fizyk Josef Mattauch, badający izotopy różnych pierwiastków 

przy użyciu metod spektroskopowych sformułował istotną regułę mającą w konsekwencji 

znaczenie dla odkrycia pierwiastka o liczbie atomowej 43. Według tej reguły jeżeli mamy 

dwa izotopy różnych pierwiastków, ale o takich samych masach atomowych, to jeden z tych 

izotopów musi być promieniotwórczy. Przykładowo weźmy pod uwagę dwa izotopy, potasu o 

masie atomowej 40, i argonu o takiej samej masie. Izotop potasu jest promieniotwórczy, a 

argon o masie atomowej 40 jest stabilny. Zastosowanie tej reguły do izotopów pierwiastków o 

liczbach atomowych odpowiednio 42 i 44, czyli manganu i rutenu, sąsiadów poszukiwanego, 

brakującego w układzie okresowym pierwiastka z liczbą atomową 43, pozwoliło na 

wysunięcie przypuszczenia, że nie może on być stabilny. Innymi słowy „masurium” musi być 

pierwiastkiem radioaktywnym ponieważ nie jest możliwe występowania jego stabilnych 

izotopów. Mendelejew nie mógł przewidywać takich właściwości brakujących pierwiastków 

ponieważ w czasach gdy powstawał układ okresowy pojęcie izotopu, a co dopiero sens 

fizyczny liczby atomowej nie były jeszcze znane. W czasach gdy Mattauch ogłosił swoją 

regułę była ona niczym więcej jak tylko hipotezą, ale dla chemików poszukujących 

pierwiastka 43 stała się ona niezwykle użyteczna. Co prawda nadal w układzie okresowym 

figurował symbol „Ma”, gdyż mogło okazać się, że radioaktywne izotopy „masurium” są na 

tyle trwałe, że można je znaleźć w skorupie ziemskiej. Ostatecznie inne pierwiastki nie 

posiadające trwałych izotopów, jak chociażby uran-238, tor-232 czy potas-40, mają na tyle 

duże wartości czasów połowicznego rozpadu, że występują w przyrodzie. 

Dopiero rozwój techniki, a szczególnie konstrukcja cyklotronu położyły kres 

poszukiwaniom „masurium”. We wczesnych latach trzydziestych ubiegłego wieku kilka 

nietrwałych izotopów lżejszych pierwiastków zostało otrzymanych sztucznie, a nawet 



pojawiły się doniesienia o syntezie cięższych niż uran jąder atomowych. W połowie 1936 

roku włoski fizyk Emilio Gino Segrè przyjechał do Stanów Zjednoczonych i pod koniec roku 

zatrzymał się w bardzo prestiżowym laboratorium w Berkeley (Lawrence Berkeley National 

Laboratory). Laboratorium zostało założone w 1931 roku przez Ernesta Orlando Lawrence’a, 

i miało zrzeszać fizyków prowadzących badania przy użyciu cyklotronów, urządzeń których 

wynalezienie zawdzięczamy założycielowi tego ośrodka badawczego. Istotnym elementem 

cyklotronu była przesłona, której zadanie polegało na odpowiednim ukierunkowaniu wiązki 

cząstek. Folia molibdenowa spełniająca tę rolę w trakcie pracy urządzenia była rozgrzewana 

do znacznych temperatur pod wpływem strumienia cząstek rozpędzanych w cyklotronie. 

Jednocześnie naładowane cząstki absorbowane przez folię molibdenową powodowały 

zachodzenie w niej reakcji jądrowych i molibden przekształcał się w inny pierwiastek. 

Ponieważ molibden jest bezpośrednim sąsiadem poszukiwanego od lat pierwiastka o liczbie 

atomowej 43, należało się spodziewać, że w reakcjach jakie zachodziły powstawało 

„masurium”.  

Folię molibdenową z cyklotronu Lawrence podarował włoskiemu uczonemu, który 

powrócił z nią na Uniwersytet w Palermo, gdzie poddał ją badaniu wraz ze swoim 

współpracownikiem, włoskim mineralogiem, Carlo Perrierem. W połowie 1937 roku, 

dokładnie 13 czerwca, obydwaj uczeni opublikowali w Nature doniesienie o odkryciu 

nowego pierwiastka, długo poszukiwanego elementu o liczbie atomowej 43. Generalnie było 

to pierwsze w historii doniesienie o syntezie pierwiastka chemicznego. Płytka molibdenowa 

pochodząca z cyklotronu w Berkeley wykazywała znaczną aktywność promieniotwórczą, 

charakteryzującą się długością okresu półtrwania wskazującą na to, że nie może być 

wynikiem obecności w niej izotopów cyrkonu, niobu, molibdenu ani rutenu. Analizy 

radiochemiczne przeprowadzone przez Segrè i Perriera pokazywały, że musi w niej 

znajdować się nieznany wcześniej izotop promieniotwórczy. Właściwości chemiczne tego 



pierwiastka były zbliżone do właściwości renu, ale gdyby był to jakiś izotop tego pierwiastka 

to powinien zostać odkryty wcześniej w czasie gdy badano ren i opracowywano metody 

rozdzielania molibdenu i renu. 

Segrè i Perrier wyekstrahowali z posiadanej folii molibdenowej 10-10 grama 

radioaktywnej substancji, ilość tak znikomą, że dokonanie tak precyzyjnego rozdziału 

zasługuje na szczególne uznanie. Oficjalnie Uniwersytet w Palermo optował za nazwaniem 

tego pierwiastka "panormium" wywodząc nazwę od łacińskiej nazwy Palermo – Panormus. 

Obydwaj uczeni jednak proponowali nazwę technet od greckiego słowa τεχνητός (technetos) 

czyli sztuczny. Nazwa ta została uznana za oficjalną dopiero w roku 1947.  

Kolejne partie folii molibdenowej z cyklotronu w Berkeley zostały dostarczone do 

laboratorium w Palermo i Segrè i Perrier kontynuowali swoje badania. Jednocześnie inni 

badacze potwierdzili ich odkrycie. W roku 1939 ostatecznie uznano, że bombardowanie 

molibdenu deuteronami lub neutronami prowadzi do powstania izotopów technetu. Niektóre z 

nich posiadają na tyle długi czas połowicznego rozpadu, że zbadanie ich właściwości 

chemicznych powinno być możliwe. Jednym z izotopów odkrytych już w 1938 roku był 

technet-99m zidentyfikowany przez Segrè  i Glenna Theodore Seaborga. Izotop ten ma okres 

półtrwania około 6 godzin i znalazł zastosowanie jako radiofarmaceutyk w diagnostyce 

medycznej. 

Skoro istnieją długożyjące izotopu tego pierwiastka to dlaczego nie udało się go 

znaleźć w stanie naturalnym? Na to pytanie pod koniec lat trzydziestych dwudziestego wieku 

nie znano odpowiedzi. Sytuacja zmieniła się po odkryciu procesu jakiemu ulega uran 

bombardowany neutronami o stosunkowo niskich energiach. Gdy niskoenergetyczny neutron 

trafia jądro uranu-235 ulega ono rozpadowi na dwa fragmenty. Każdy z fragmentów jest 

jądrem pierwiastka znajdującego się w centralnej części układu okresowego, włączając w to 

izotopy technetu. W cyklotronie powstawały izotopy technetu w niewielkich ilościach, 



zastosowanie reaktora fuzyjnego pozwoliło na otrzymywanie jego izotopów w ilościach 

kilogramowych. Jednak zanim to nastąpiło Segrè odnalazł izotop technetu-99 w uranie z 

reaktora fuzyjnego. Skalę w jakiej można pozyskiwać technet pokazuje następujące 

porównanie z 1g uranu-235 w reaktorze można otrzymać 26 miligramów tenchetu-99. Okres 

półtrwania technetu-99 wynosi 212 tysięcy lat, a technetu-98 aż 1,5 miliona lat. Rekordzistą 

jest technet-97 którego okres półrozpadu szacuje się na 2 miliony 600 tysięcy lat. Okresy 

półrozpadu tych izotopów są niezwykle długie, ale nie na tyle aby technet mógł akumulować 

się w skorupie ziemskiej. Z tego powodu nie udało się znaleźć pierwiastka o liczbie atomowej 

43 w rudach i minerałach badanych w jego poszukiwaniu. Z drugiej strony technet powstaje 

w reakcjach jądrowych zachodzących w przyrodzie. Ostatecznie procesy rozpadu jąder uranu 

zachodzą w przyrodzie i należy się spodziewać, że w ich wyniku powstają izotopy technetu. 

Jednak jeżeli weźmiemy pod uwagę zawartość uranu w skorupie ziemskiej to ilość technetu 

jakiej możemy się spodziewać w stanie naturalnym wynosi około 1,5 kg. Tak mała ilość 

rozproszona na całej Ziemi jest nie do wykrycia żadnymi metodami analitycznymi. Jednak 

poszukiwanie technetu w stanie naturalnym było prowadzone i zostało uwieńczone sukcesem 

w roku 1962. W tym roku dwóch amerykańskich uczonych, B. T. Kenna i P. K. Kuroda 

wyizolowało izotop technetu-99 z blendy uranowej pochodzącej z Kongo w ilości 0,2 

miligrama z jednego kilograma rudy.  

W 1951 roku nastąpiło jeszcze jedno niezwykłe odkrycie, astronom Paul Willard 

Merrill zaobserwował charakterystyczne dla technetu linie spektralne w widmie światła 

emitowanego przez gwiazdy typu czerwonych gigantów. Linie spektralne charakterystyczne 

dla technetu porównano z danymi spektroskopowymi jakie opublikowali Noddackowie i Berg 

dla „masurium”. Okazało się, że dane Noddacków nie odpowiadają widmu spektralnemu 

technetu, co jednoznacznie wykazało, że odkryty przez nich „pierwiastek” nie był technetem. 



Promet	

Jeden z pierwiastków ziem 

rzadkich, promet, praktycznie nie 

występuje w przyrodzie, a historia jego 

odkrycia jest dość niezwykła. 

Opierając się na badaniach i prawie 

Moseleya spodziewano się, że w 

układzie okresowym pomiędzy neodymem a samarem znajduje się jeszcze jeden pierwiastek 

o liczbie atomowej 61. Inne pierwiastki ziem rzadkich, od lantanu do gadolinu, zostały 

odkryte wcześniej w stanie naturalnym, więc zdziwienie uczonych było tym większe, że nie 

został do tej pory zidentyfikowany pierwiastek o liczbie atomowej 61. Jego intensywne 

poszukiwania rozpoczęły się od roku 1913. Opierając się na badaniach geochemicznych 

wiedziano, że rozpowszechnienie w przyrodzie pierwiastków z grupy ceru jest większe niż 

cięższych elementów od terbu do lutetu czyli podgrupy itrowców. Pomiędzy tymi dwiema 

podgrupami pierwiastków pozostało puste miejsce dla pierwiastka o liczbie atomowej 61. 

Poszukiwano go w stanie naturalnym i okazało się, że nie jest to pierwiastek rzadki, ale 

zasługuje wręcz na miano najrzadszego. W trakcie poszukiwań stwierdzono, że jego 

zawartość w badanych minerałach jest tak niska, że dostępne techniki analityczne nie są w 

stanie wykryć tak małych ilości.  

Nowe metody analityczne zostały opracowane w Stanach Zjednoczonych Ameryki 

Północnej gdzie połączono techniki spektroskopii rentgenowskiej ze spektroskopią optyczną i 

tą metodą badano minerały, w których spodziewano się obecności poszukiwanego 

pierwiastka.  W kwietniu 1926 roku amerykańscy badacze Smith Hopkins i Len Yntema 

pracujący na Uniwersytecie w Illinois ogłosili odkrycie pierwiastka o liczbie atomowej 61, 



który nazwali „illinium”, przy czym ich odkrycie polegało na zarejestrowaniu tylko widm 

spektralnych bez wydzielania go w postaci związków czy czystego metalu. Nieco wcześniej, 

w tym samym roku, pojawiło się doniesienie włoskich badaczy Luigi Rolla i Lorenzo 

Fernandes z Florencji, którzy podczas krystalizacji frakcyjnej azotanów(V) mieszaniny 

pierwiastków ziem rzadkich, pochodzących z brazylijskiego monazytu, wydzielili frakcję 

zawierającą głównie samar. Jednak badania spektroskopowe roztworu azotanu(V) samaru(III) 

wykazały, że zawiera on również sól pierwiastka o liczbie atomowej 61, który nazwali 

„florentium” na cześć miasta, w którym pracowali. Co prawda doniesienie o tym odkryciu 

zostało opublikowane w tym samym roku co komunikat Amerykanów, ale Włosi podawali 

jako datę przeprowadzenia eksperymentów rok 1924. Podobnież przygotowali wtedy 

odpowiedni raport, ale zamiast go wysłać zamknęli w sejfie na terenie uniwersytetu i 

zapomnieli o nim na dwa lata. Dwa zespoły badawcze ogłaszają odkrycie nowego pierwiastka 

chemicznego niemalże w tym samym czasie, więc wydaje się, że jedynym problemem, nie 

nowym w dziejach nauki, jest tylko ustalenie pierwszeństwa. W publikacjach opisujących 

odkrycie znalazło się stwierdzenie, że przed powstaniem prawa Moseleya nie było żadnych 

podstaw do przypuszczeń o istnieniu pierwiastka o liczbie atomowej 61. Takie sformułowanie 

zamieścili w swoich pracach badacze z obydwu grup, amerykańskiej i włoskiej. Wydawać się 

mogło, że jest to fakt niepodważalny, ale piszący swoje artykuły odkrywcy, zresztą jak i 

edytorzy czasopism, nie wiedzieli o pewnej notatce znajdującej się na marginesie ręcznie 

wypisanej tabeli Mendelejewa. Notatka była w języku niemieckim i w oryginale brzmiała: 

„NB, 61 ist das von mir 1902 vorhergesagte fehlende Elemente”. Autorem notatki był 

przyjaciel Mendelejewa, Czech, Bohuslav Brauner, którego badania pierwiastków ziem 

rzadkich znalazły uznanie w środowisku naukowym.  

Odkrycie „illinium” potwierdzone przez inne liczące się na świecie ośrodki naukowe 

przyniosło splendor Amerykanom, ale w 1926 roku w prestiżowym czasopiśmie naukowym 



„Nature” ukazał się list Braunera, w którym gratulował on odkrywcom jednocześnie nie 

zgadzając się ze zdaniem jakie rozpoczynało ich artykuł. Zdaniem, w którym twierdzili, że 

przed odkryciem prawa Moseleya nie było podstaw do poszukiwania tego pierwiastka. 

Brauner argumentował, że nie jest istotne kto pierwszy odkrył pierwiastek o liczbie atomowej 

61, Amerykanie czy Włosi, ponieważ w latach dwudziestych ubiegłego wieku naukowcy 

stawali się coraz bardziej świadomi faktu, że odkrycie samo w sobie jest sprawą czysto 

techniczną. Istotne jest, według Braunera, kto przewidział istnienie tego pierwiastka. Czy był 

to Moseley? Pytał Brauner i odpowiadał, oczywiście, że nie. Więc kto? Bohuslav Brauner, 

rzecz jasna. 

Aby prześledzić w jaki sposób Brauner doszedł do tego, że pierwiastek o liczbie 

atomowej 61 istnieje, musimy cofnąć się do roku 1882. „Didym” K. Mosandera powoli 

odchodzi w niepamięć, a Francuz Paula Émile Lecoq de Boisbaudrana odkrywa samar 

podczas analizy „didymu”. Brauner dokonuje bardzo szczegółowej analizy pozostałości po 

ekstrakcji samaru i uzyskuje trzy frakcje różniące się masami atomowymi. Z pewnych 

powodów czeski uczony zaprzestaje prac do roku 1885, kiedy to Austriak Carl Auer von 

Welsbach odkrywa prazeodym i neodym. W ten sposób dwie (pierwsza i trzecia) z trzech 

frakcji Braunera zostają zidentyfikowane. W tamtym czasie pojawia się w dziedzinie 

pierwiastków ziem rzadkich ogromne zamieszanie spowodowane wieloma doniesieniami o 

odkryciach nowych elementów, i próbami zapanowania nad ich nadmiarem. Po pewnym 

czasie sytuacja uspokaja się, pierwiastki znajdują swoje miejsce w układzie okresowym i 

Brauner analizując masy atomowe dochodzi do wniosku, że różnica pomiędzy neodymem a 

samarem jest zbyt duża jak na pierwiastki należące do szeregu metali ziem rzadkich. 

Wracając do swoich badań sprzed lat dochodzi do wniosku, że jest tu miejsce dla jeszcze 

jednego pierwiastka, i w ten sposób powstaje przytoczona powyżej notatka, która 



przetłumaczona na język polski brzmi: „61 jest brakującym pierwiastkiem przewidzianym 

przeze mnie w roku 1902”. 

Wróćmy do „illinium”, którego odkrycie i obecność w układzie okresowym wymagała 

potwierdzenia. Wśród wielu badaczy jako pierwszy podjął się analiz mających potwierdzić 

istnienie tego pierwiastka Niemiecki fizyk Ludwig Prandtl. Wykonane przez niego 

szczegółowe analizy nie wykazały obecności pierwiastka o liczbie atomowej 61. W roku 1926 

Noddackowie, odkrywcy „masurium” i renu rozpoczęli swoje badania. Użyli wszelkich 

dostępnych w tamtym czasie technik do przeanalizowania 50 próbek różnych minerałów, w 

których spodziewano się obecności tego pierwiastka. Przeanalizowanie ponad 100 

kilogramów materiałów zawierających pierwiastki ziem rzadkich nie doprowadziło do 

stwierdzenia w nich obecności poszukiwanego pierwiastka. Noddackowie stwierdzili, że 

jeżeli odkrycie amerykańskich uczonych jest prawdziwe to pierwiastek ten powinien zostać 

wyekstrahowany w trakcie ich badań. Nawet jeżeli pierwiastek ten jest 10 milionów razy 

rzadziej rozpowszechniony niż neodym czy samar to i tak powinien zostać znaleziony w 

badanych przez nich minerałach. Ponieważ nie udało się go wykryć więc są dwie możliwości, 

albo jest go tak niewiele w badanych próbkach, że dostępne techniki analizy są zbyt mało 

czułe, albo do badań wzięto minerały, w których on nie występuje.  

Takie postawienie sprawy po raz kolejny zwróciło uwagę badaczy na zagadnienia 

związane z geochemią. Zgodnie z wiedzą z tego zakresu rozpowszechnienie wszystkich 

pierwiastków ziem rzadkich jest w mniejszym lub większym stopniu podobne i geochemicy 

nie widzieli powodu, dla którego akurat pierwiastek 61 miałby być wyjątkiem. Innymi słowy 

„illinium” powinno być obecne w minerałach wapnia i strontu. Wszystkie pierwiastki ziem 

rzadkich tworzą typowe związki na plus trzecim stopniu utlenienia jednak niektóre występują 

jako jonu dwu– lub czterododatnie. Przykładowo europ tworzy kationy z ładunkiem plus dwa, 

a rozmiar jonu jest bardzo zbliżony do rozmiarów kationów wapnia i strontu. Z tego powodu 



łatwo zastępuje te pierwiastki w minerałach pierwiastków ziem alkalicznych. Z drugiej strony 

„illiuniu” powinien wykazywać właściwości zbliżone bardziej do strontu niż wapnia i w 

minerałach tego pierwszego pierwiastka należy go poszukiwać. Pojawienie się tej koncepcji 

skierowało uwagę Noddacków na grupę minerałów ziem alkalicznych, których przebadanie 

również nie pozwoliło na stwierdzenie obecności „illinium”.  

Poszukiwania prometu na Ziemi wydawały się skazane na niepowodzenie, a sytuacja 

zaczęła przypominać historię odkrycia technetu. Zgodnie z regułą opracowaną przez 

niemieckiego fizyka Josefa Mattaucha pierwiastek o liczbie atomowej 61 może nie mieć 

trwałych izotopów. Irene Noddack przedstawiła hipotezę, że „illinim” może istnieć na ziemi 

jedynie w skali geologicznej, może jego izotopy są na tyle nietrwałe, a powstające atomy tego 

pierwiastka na tyle szybko ulegają rozpadowi, że nie jest on akumulowany w minerałach. 

Jednak takie założenia, że pierwiastek ten nie ma stabilnych izotopów, a istniejące mają 

okresy półrozpadu znacznie krótsze niż wiek Ziemi prowadzi do tego, że masy atomowe jego 

izotopów nie mogą pokrywać się z masami atomowymi izotopów neodymu i samaru. Reguła 

Mattaucha pogrzebała nadzieje na znalezienie  pierwiastka 61 na Ziemi, ale pojawiła się inna 

możliwość. Skoro wszystkie izotopy poszukiwanego pierwiastka są radioaktywne, to może 

któryś z nich jest na tyle trwały, że umożliwi jego odkrycie. Od momentu powstania tej 

hipotezy fizycy utwierdzili się w przekonaniu, że odkrycie pierwiastka o liczbie atomowej 61 

może nastąpić jedynie na drodze syntezy jądrowej. 

W roku 1938 fizycy z Uniwersytetu w Ohio pod przewodnictwem H. B. Lawa 

przeprowadzili pierwsze eksperymenty mające na celu otrzymanie poszukiwanego 

pierwiastka poprzez bombardowanie neodymu szybkimi deuteronami, ufając że w wyniku 

reakcji jądra neodymu z jadrem deuteru powstanie izotop pierwiastka 61 i neutron. Wynik 

eksperymentu mógł sugerować, że powstaje jakiś izotop poszukiwanego pierwiastka o masie 

atomowej 144 i okresie półtrwania około 12,5 godziny. Jednak sceptycy, biorąc pod uwagę 



niejednoznaczność wyników eksperymentu twierdzili, że wyniki nie wskazują na nic innego 

niż na fakt, że użyty neodym był zanieczyszczony.  

Z upływem czasu i postępem technologicznym możliwości przeprowadzania 

eksperymentów nuklearnych wzrastały. Pojawiły się możliwości użycia innych cząstek, jak 

również zastosowania jako substancji poddawanych reakcjom jądrowym innych metali ziem 

rzadkich. A co najistotniejsze opracowano i udoskonalono nowe metody pomiarowe 

aktywności promieniotwórczej izotopów. Ponieważ „illinium” odeszło w niepamięć to 

poszukiwany pierwiastek 61 zmienił nazwę na „clintonium” od nazwy laboratorium (Clinton 

Laboratories obecnie Oak Ridge National Laboratory) gdzie w roku 1945 Jacob Akiba 

Marinsky, Lawrence Elgin Glendenin i Charles DuBois Coryell  prowadzili badania. 

Eksperymenty tych trzech uczonych opierały się na analizie materiału uranowego 

napromieniowanego w reaktorze grafitowym. Metoda uzyskiwania izotopów poprzez 

napromieniowanie uranu-235 była już znana wcześniej, natomiast w przypadku pierwiastka o 

liczbie atomowej 61 szacowano, że w próbce powstaje go w reakcjach jądrowych około 3 

procent. Problemem jaki musieli rozwiązać badacze było jego wydzielenie z 

napromieniowanej próbki obfitującej w szereg izotopów innych pierwiastków. Rozwiązaniem 

problemu stało się opracowanie nowej techniki, czyli chromatografii jonowymiennej. 

Zastosowanie odpowiednich wielkocząsteczkowych związków chemicznych pełniących 

swego rodzaju rolę sita, na którym zatrzymywane są interesujące badaczy jony pozwoliło na 

rozdział izotopów znajdujących się w napromieniowanej próbce uranu. Trzej badacze 

amerykańscy po przeprowadzeniu analiz uzyskali dwa izotopy „clintonium” o masach 

atomowych 147 i 149. Ostatecznie nazwę promet zaproponowała żona jednego z naukowców 

zaangażowanych w poszukiwania tego pierwiastka – Grace Mary Coryell – wywodząc ją od 

greckiego tytana Prometeusza, który wykradł ogień bogom i oddał go do użytku ludziom. 



Promet został otrzymany po raz pierwszy w roku 1945, jednak ze względu na toczącą 

się jeszcze wojnę doniesienie o jego otrzymaniu zostało opublikowane w roku 1947. 28 

czerwca 1948 roku uczestnicy sympozjum Amerykańskiego Towarzystwa Chemicznego mieli 

możliwość zobaczyć po raz pierwszy dwie sole tego metalu, żółty chlorek i różowy 

azotan(V), w ilości 3 miligramów. Metaliczny promet został otrzymany w 1963 roku z 

wcześniej oczyszczonego fluorku tego pierwiastka przez jego redukcję litem. Chromatografia 

jonowa jest jedyną metodą wykorzystywaną do jego otrzymywania. Roczna produkcja wynosi 

około 650 gram.  

Chociaż reguła Mattaucha wskazywała na to, że promet może nie istnieć w stanie 

naturalnym na Ziemi, to jednak nie wykluczała definitywnie takiej możliwości. Wśród 

izotopów tego pierwiastka odkryto jeden, którego okres półrozpadu wynosi około 30 lat. W 

takim wypadku można oczekiwać, że w rudach uranu powinien znajdować się promet będący 

wynikiem spontanicznych reakcji jądrowych. Rzeczywiście w 1968 roku pojawiło się 

doniesienie sygnowane przez amerykańskich odkrywców tego pierwiastka i P. Kurodę o 

odnalezieniu prometu w blendzie uranowej. Znaleziono izotop prometu-147 i w ten sposób 

można przyjąć dwie daty odkrycia tego pierwiastka, rok 1945 kiedy otrzymano go sztucznie i 

rok 1968 kiedy znaleziono go w naturze.  

Astat	i	frans	

Frans jest pierwiastkiem 

radioaktywnym ale jego odkrycie 

nastąpiło nie na drodze badania przemian 

jądrowych, a w naturze pomimo 

znikomego rozpowszechnienia w 

przyrodzie. W czerwcu roku 1925 w 



podróż do Palestyny udał się brytyjski naukowiec W. Friend. Celem podróży nie była 

pielgrzymka religijna, a jego bagaż zawierał głównie puste butelki, które uczony miał 

napełnić woda z Morza Martwego. W próbkach wody chciał poszukiwać nieodkrytych 

pierwiastków, które miały być eka-jodem lub eka-cezem. Woda morska zawiera 

rozpuszczone sole mineralne wielu metali alkalicznych i ziem alkalicznych, a woda z Morza 

Martwego jest szczególnie bogata w rozpuszczone minerały. Z tego względu stanowi 

przebogate źródło pierwiastków tak z grupy halogenów jak i kationów metali pierwszej i 

drugiej grupy układu okresowego. Friend nie był pierwszym chemikiem poszukującym 

brakujących w układzie okresowym pierwiastków, i podobnie jak inni uczeni był przekonany, 

że woda morska jest tym środowiskiem gdzie powinny one występować. 

Układ okresowy stworzony przez Mendelejewa zawierał w sobie wiele pustych miejsc 

czekających na odkrycie pierwiastków, które miały zająć przygotowane dla nich miejsce. Po 

odkryciu radioaktywności wiele z pustych miejsc w układzie pomiędzy bizmutem i uranem 

zostało wypełnionych przez polon, radon, rad, aktyn i protaktyn. Niezapełnione pozostały 

dwa miejsca poniżej jodu i poniżej cezu przewidziane dla eka-jodu i eka-cezu.  Ponieważ 

spodziewano się, że pierwiastki te są radioaktywne tak więc oczekiwano, że badania 

radioaktywności prędzej czy później doprowadzą do odkrycia pierwiastków o liczbach 

atomowych 85 i 87. Radioaktywne izotopu uranu i toru podlegając szeregowi przemian 

jądrowych przekształcają się w inne pierwiastki. Badania przemian doprowadziły do odkrycia 

w pierwszej dekadzie dwudziestego wieku około czterdziestu radioaktywnych izotopów 

pierwiastków i na tej podstawie opracowano trzy szeregi promieniotwórcze, toru-232, uranu-

235 i uranu-238. Jednak w żadnym z tych szeregów nie pojawił się eka-cez ani eka-jod. To 

spowodowało, że zaczęto zastanawiać się czy te pierwiastki są radioaktywne, a jeżeli nie są, 

to poszukiwanie ich w rudach uranowych jest skazane na porażkę. Przy rozpatrywaniu fiaska 

poszukiwań tych dwóch pierwiastków tak w stanie naturalnym jak i w produktach rozpadu 



pierwiastków promieniotwórczych pojawiło się istotne dla dalszego rozwoju badań pytanie 

czy izotopy promieniotwórcze mogą ulegać przemianom tylko na drodze emisji cząstek alfa i 

beta. A może zachodzą procesy kiedy obydwie cząstki są emitowane przez dany izotop i 

wtedy powstają dwa różne produkty rozpadu promieniotwórczego. Problem był dyskutowany 

przez długie lata, aż w roku 1913 brytyjski uczony John A. Cranston badając jeden z 

izotopów aktynu, konkretnie aktyn-228 zaobserwował emisję cząstek beta i przemianę tego 

izotopu w tor-228. Jednocześnie Cranston był przekonany, że tej przemianie towarzyszyła 

słaba emisja promieniowania alfa. Gdyby była to prawda to rozpad promieniotwórczy aktynu-

228 prowadził do powstania eka-cezu. Niestety doniesienie Cranstona podawało jedynie fakt 

zaobserwowania zjawiska bez dalszych badań. 

Rok później trzej uczeni z Wiednia, Stefan Meyer, Victor Franz Hess i Friedrich Adolf 

Paneth badali aktyn-227 i izotopy należące do szeregu promieniotwórczego uranu-235. 

Powtarzając wielokrotnie pomiary przy zastosowaniu czułych detektorów zaobserwowali 

emisję cząstek alfa o nieznanym pochodzeniu. Cząstki alfa emitowane z różnych izotopów 

charakteryzują się odpowiednią energią, związaną z drogą jaką są w stanie przebyć w 

powietrzu. W eksperymentach austriackich badaczy zarejestrowane zostały cząstki, których 

droga wynosiła 3,5 cm. Takiego rodzaju promieniowanie nie odpowiadało żadnym znanym 

ówcześnie izotopom emitującym to promieniowanie. Analizując wyniki swoich badań uczeni 

stwierdził, że produktem rozpadu alfa typowego emitera beta jakim jest aktyn-227 musi być 

pierwiastek o liczbie atomowej 87. Austriacy zaplanowali kolejne badania ale na drodze do 

ich wykonania stanął wybuch pierwszej wojny światowej.  

Zaobserwowane promieniowanie alfa aktynu-227 i powstawanie pierwiastka 87 

wymagało potwierdzenia. Sceptycznie nastawieni naukowcy twierdzili, że ponieważ 

rejestrowane promieniowanie alfa było bardzo słabe to prawdopodobnie austriaccy badacze 

popełnili błąd podczas pomiarów. Inni wskazywali na fakt, że izotopy protaktynu, 



najbliższego pierwiastka, również emitują promieniowanie alfa, którego zasięg jest zbliżony 

do obserwowanych w eksperymencie 3,5 cm. Innymi słowy w eksperymencie austriaccy 

uczeni badali próbkę zanieczyszczoną protaktynem. 

Pierwiastki o  liczbach atomowych 83 i 87 były odkrywane kilkukrotnie uzyskując 

szereg nazw jak „dacium”, „moldavium”, „alcalinium”, „helvetium”, „leptinum” czy 

„anglohelvetium”. Wszystkie te odkrycia okazały się błędne, a nadawane nazwy odeszły w 

zapomnienie. Znane szeregi promieniotwórcze daje się opisać rozpatrując zmiany mas 

atomowych poszczególnych pierwiastków w nich występujących prostymi zależnościami. W 

szeregu toru-2332 masy atomowe kolejnych pierwiastków zmieniają się o wartość 4. Dwa 

szeregi uranowe charakteryzują się zmianami mas atomowych pierwiastków odpowiednio o 

dwa lub trzy. W szeregu uranu-238 zmiany mas atomowych można podać w postaci 4n+2, a 

uranu-235 jako 4n+3. Rozpatrywanie tych zależności pociągało za sobą pytanie o istnienie 

szeregu, w którym masy atomowe zmieniałyby się o jednostkę. Może ten nieodkryty szereg 

zawiera w sobie pierwiastki o liczbach atomowych 83 i 87. Sceptycznie do pomysłu 

nastawieni naukowcy argumentowali, że szereg taki mógł istnieć gdzieś w początkowym 

okresie kształtowania się Ziemi, ale ze względu na stosunkowo krótkie czasy połowicznego 

rozpadu  pierwiastki tworzące ten szereg uległy rozpadowi i obecnie już nie istnieją. Podjęto 

próby teoretycznego opracowania czwartego szeregu radioaktywnego, zawierającego 

pierwiastki 85 i 87 ale nie przyniosły one istotnych rezultatów.  

Rozwiązanie problemu tych dwóch nieuchwytnych pierwiastków było na 

wyciągnięcie ręki. Ostatecznie technet został otrzymany sztucznie poprzez bombardowanie 

molibdenu neutronami lub deuteronami. Molibden wykorzystany jako cel w cyklotronie 

musiał być odpowiednio czysty, ale to nie stanowiło większego problemu. Nieco bardziej 

skomplikowane było sztuczne otrzymanie prometu, który jako pierwiastek należący do grupy 

metali ziem rzadkich wymagał dokładnego określenia jego właściwości chemicznych. 



Natomiast do otrzymania eka-jodu 

należało użyć tarczy wykonanej z 

bizmutu, czyli pierwiastka o liczbie 

atomowej 83 i bombardować ją 

cząstkami alfa. Otrzymanie tą drogą 

eka-cezu wydawało się poza 

możliwościami, gdyż brakowało 

pierwiastka, który można by było poddać bombardowaniu jak również nie było odpowiednich 

cząstek. Pierwsze doniesienie o otrzymaniu astatu pochodzi z roku 1931. Amerykański fizyk 

Fred C. Allison wraz ze współpracownikami nazwali otrzymany pierwiastek „alabamine”. W 

roku 1934 Herbert G. MacPherson z Berkeley podważył metodę zastosowaną przez badaczy z 

Alabamy i wykazał, że wcześniejsze odkrycie było błędne.  

Pierwiastek ten został otrzymany przez Dale R. Corsona, Kennetha Ross MacKenzie i 

Emilio Gino Segrè pracujących w kalifornijskim ośrodku badawczym w Berkeley. 16 

czerwca 1940 roku opublikowali oni pracę w uznanym czasopiśmie Physical Review 

zatytułowaną „Sztuczny radioaktywny pierwiastek 85” W publikacji opisali bombardowanie 

bizmutu cząstkami alfa przyspieszanymi w cyklotronie i otrzymanie radioaktywnego izotopu 

pierwiastka o liczbie atomowej 85 z okresem półrozpadu 7,5 godziny i masą atomową 211. 

Dodatkowo przeprowadzili analizy otrzymanego pierwiastka stwierdzając jego podobieństwo 

do jodu i charakter metaliczny. Dalsze badania przerwała druga wojna światowa i zostały 

wznowione dopiero w 1947 roku. Otrzymano wtedy inny izotop o masie atomowej 210 i 

okresie półrozpadu 8,3 godziny. Później okazało się, że jest to najtrwalszy izotop astatu. Do 

jego otrzymania wykorzystano tę samą technikę co poprzednio ale zastosowano 

bombardowanie cząstkami alfa o wyższej energii Dopiero teraz pierwiastek uzyskał swoją 

obowiązującą do dziś nazwę – astat pochodzącą od greckiego słowa αστατος (astatos) czyli 



nietrwały. W okresie pomiędzy otrzymaniem wspomnianych dwóch izotopów astatu nastąpiło 

istotne zdarzenie w historii tego pierwiastka. Dwóch naukowców pracujących w Wiedeńskim 

Instytucie Radiowym, Berta Karlik i Traude Bernert, znalazło astat w stanie naturalnym jako 

produkt rozpadu promieniotwórczego w szeregu uranowym.  

Rok wcześniej niż data otrzymania astatu, dokładnie 3 stycznia 1939 roku Paryska 

Akademia Nauk opublikowała doniesienie zatytułowane „Pierwiastek 87, AcK powstający z 

aktynu”, którego autorką była Marguerite Catherine Perey. Badaczka nie zastosowała żadnej 

nowatorskiej metody, a swoje badania oparła na dużo wcześniejszym doniesieniu z roku 

1914, w którym austriaccy chemicy Stefan Meyer, Victor Franz Hess i Friedrich Adolf Paneth 

opisali swoje badania aktynu. Perey otrzymała próbkę wysokiej czystości aktynu-227, która 

wykazywała silną emisję beta, ale jednocześnie emitowała też cząstki alfa, których droga w 

powietrzu wynosiła 3,5 cm. Ponieważ energia promieniowania alfa nie odpowiadała energii 

tych cząstek emitowanych przez protaktyn, należało się spodziewać, że w badanej próbce 

powstaje izotop o masie atomowej 223. Dokładne badania potwierdziły, że tworzy się izotop 

o okresie półtrwania 21 minut, który został scharakteryzowany metodami analizy chemicznej. 

Nowy pierwiastek przez krótki czas nosił nazwę aktynu-K, ale odkrywczyni nadała mu nazwę 

frans na cześć swojej ojczyzny. Pierwsze doniesienie na temat fransu było dość lakoniczne. 

Francuska badaczka podawała, że powstaje on w trakcie przemiany jądrowej aktynu-227 

emitującego cząstkę alfa i określiła okres jego półrozpadu. Przez następne miesiące 

analizowała właściwości nowego pierwiastka stwierdzając jego podobieństwo chemiczne do 

cezu. Frans jest ostatnim pierwiastkiem promieniotwórczym odkrytym w naturze.  

Odkryty przez Perey izotop fransu-223 charakteryzuje się czasem połowicznego 

zaniku 21,8 minuty. Od momentu jego odkrycia do sztucznego otrzymania tego pierwiastka 

upłynęło kolejnych 10 lat. Okazało się, że sztuczne wytworzenie izotopów tego pierwiastka 

jest trudne. Bombardowanie jąder uranu-232 wysokoenergetycznymi protonami prowadzi do 



ich rozpadu połączonego z emisją sześciu protonów i 21 neutronów. Podobnie zachowują się 

jądra toru, a w wyniku tych przemian powstaje izotop fransu-212. Później znaleziono jeszcze 

metodę wykorzystującą rad-226, który absorbując neutron przekształca się w rad-227 z 

czasem półtrwania około 40 minut. Ten izotop radu w wyniku rozpadu promieniotwórczego 

przekształca się w aktyn-227, który emitując cząstki alfa tworzy frans-223. Ponieważ izotopy 

fransu charakteryzują się krótkimi czasami rozpadu, szacuje się, że w skorupie ziemskiej 

znajduje się go jedynie około 30 g danym czasie.  

Pierwiastki	transuranowe	

Pierwiastki o liczbach atomowych większych od 92 są określane wspólną nazwą 

pierwiastków transuranowych. Problem istnienia pierwiastków o większych od uranu masach 

atomowych pojawił się już po stworzeniu przez Mendelejewa układu okresowego. Przez 

kolejne lata pojawiały się doniesienia o odkryciu takich elementów, które jednak zawsze 

okazywały się błędne. Wraz z odkryciem promieniotwórczości toru i uranu, pierwiastków o 

najwyższych masach atomowych w układzie Mendelejewa, przypuszczano, że cięższe od nich 

pierwiastki jeżeli były obecne w skorupie ziemskiej w dawnych czasach to już w stanie 

wolnym nie występują. Ten sposób rozumowania nie był oparty o jakąkolwiek konkretną 

wiedzę, ponieważ nie znano czasów rozpadu pierwiastków mających znaleźć się po prawej 

stronie uranu w układzie okresowym. Nikt nie był w stanie przewidzieć czy kolejne, cięższe 

od uranu i toru pierwiastki będą mniej czy bardziej stabilne. Pojawiały się przeróżne teorie na 

temat pierwiastków transuranowych, a ich poszukiwanie obejmowało nie tylko zasoby 

ziemskie, ale i materiał kosmiczny.  

W 1925 roku niemiecki naukowiec Richard Swinne poszukiwał pierwiastków 

transuranowych w niezwykle osobliwym materiale, pyle kosmicznych zebranym na obszarze 

lodowców Grenlandzkich. Próbki tego materiału zostały wysłane do muzeum w Sztokholmie 



przez polarnika Otto Gustava Nordenskiölda w latach osiemdziesiątych dziewiętnastego 

wieku. Niemiecki badacz był przekonany, że pył ten zawiera w sobie pierwiastki o masach 

atomowych zawartych w przedziale od 106 do 110 jednostek masy atomowej. Jeden z 

raportów przygotowanych przez niego donosił o zarejestrowaniu rentgenowskich linii 

spektralnych, które w jego mniemaniu potwierdzały obecność takich pierwiastków. 

Doniesienie Swinne nie zostało potwierdzone przez innych naukowców. Jednak poza 

poszukiwaniem pierwiastków transuranowych w pyle kosmicznym, niemiecki uczony 

zajmował się również teoretycznymi rozważaniami trwałości tych pierwiastków. Analizując 

właściwości pierwiastków promieniotwórczych doszedł do wniosku, że cięższe od uranu 

atomy powinny charakteryzować się stosunkowo krótkimi okresami półtrwania, ale 

pierwiastki o liczbach atomowych pomiędzy 98 i 102 jak również 108 do 110 powinny być 

bardziej trwałe. Natomiast poszukiwać ich na ziemi należy szukać w kosmosie. Cóż, teorie 

Swinne nie znalazły żadnego potwierdzenia i odeszły w zapomnienie. 

Badania nad sztucznym otrzymaniem pierwiastków transuranowych, paradoksalnie 

rozpoczęły się jeszcze przed syntezą technetu. Impulsem do tych badań było odkrycie 

neutronu, cząsteczki nie obdarzonej ładunkiem i przez to oferującej wręcz nieograniczone 

możliwości penetrowania jąder pierwiastków i ich transformacji. Laboratoria dysponujące 

źródłami neutronów rozpoczęły szeroko zakrojone eksperymenty polegające na 

bombardowaniu neutronami celów wykonanych z różnych metali, między innymi  z uranu. 

Na tym polu szczególne zasługi położył włoski uczony Enrico Fermi pracujący na 

uniwersytecie  w Rzymie wraz z grupą młodych entuzjastów nowej nauki. Poddali oni próbkę 

uranu-238 bombardowaniu neutronami i stwierdzili, że w jego wyniku otrzymali izotop 

nowego pierwiastka o masie atomowej 239, który posiadając nadmiar neutronów w jądrze 

powinien ulegać rozpadowi beta i tworzyć izotop pierwiastka o liczbie atomowej 93. Badania 

takie prowadzone były już w roku 1934, i pojawiła się niepewność co do wyniku 



eksperymentu wynikająca chociażby z niedoskonałości aparatury badawczej koniecznej do 

scharakteryzowania właściwości tego pierwiastka. Niepewność badaczy nie przeszkodziła 

prasie zamieszczać doniesienia o otrzymaniu kolejnych pierwiastków transuranowych przez 

grupę Fermiego. Doniesiono nawet o wręczeniu królowej Włoch probówki z roztworem soli 

pierwiastka o liczbie atomowej 93. 

W każdym razie grupa Fermiego wyekstrahowała z napromienionego uranu kilka 

frakcji, z których dwie wykazywały szczególne właściwości. Z tych próbek łatwiej wytrącały 

się osady przy użyciu tlenku manganu(IV) niż z pozostałych. Takie zachowanie wskazywało 

na to, że znajduje się w nich pierwiastek o właściwościach zbliżonych do manganu. Fermi 

nazwał go „auzonium”, a ponieważ emitował promieniowanie beta więc powinien ulegać 

przekształceniu w kolejny o liczbie atomowej 94, który otrzymał nazwę „hesperium”. 

Badanie tej serii przemian kontynuowali niemieccy uczeni. Otto Hahn, Lise Meitner i 

Fryderyk Wilhelm Strassmann, odkrywając kolejne trzy pierwiastki odpowiednio analogi 

irydu, platyny i złota. Późniejsze badania dowiodły, że określając właściwości tych 

pierwiastków uczeni ci popełnili błąd.  

Historia badań pierwiastków transuranowych zna wiele przykładów przebłysku 

geniuszu. Jednym z takich momentów była teoria Idy Noddack, która w 1934 roku wysunęła 

hipotezę, że jądro uranu pochłaniając neutron nie przekształca się w inny pierwiastek ale 

ulega rozpadowi na fragmenty będące jądrami lżejszych, znanych pierwiastków. Początkowo 

hipoteza Noddack została wyśmiana przez Hahna, lecz później okazało się, że racja była po 

jej stronie. Inni badacze starali się zbadać co dzieje się z jądrem uranu podczas 

bombardowania neutronami. Irène Joliot-Curie wraz z serbskim fizykiem Pavle Savićem 

prowadzili szczegółowe analizy próbek uranu poddanych działaniu neutronów. Podczas 

badań znaleźli w próbkach ślady pierwiastków chemicznych, których właściwości były 

zbliżone do aktynu, czyli pierwiastka poprzedzającego uran w układzie okresowym. W 



niedługim czasie kolejne badania wykazały, że poddany działaniu neutronów uran zawiera 

pierwiastki o właściwościach zbliżonych do lantanu, pierwiastka o liczbie atomowej 52. I. 

Joliot-Curie i P. Savić nie zakończyli swoich badań zdecydowaną konkluzją nawiązującą do 

koncepcji Ive Nodack. Zamiast tego sprawdzenia wyników Francuski i Serba podjął się O. 

Hahn, który nie dowierzając wynikom innych badaczy zdecydował się wykonać własne 

eksperymenty kwestionując swoją wcześniejszą opinię o hipotezie I. Noddack. 

Hahn wraz ze swoim współpracownikiem Strassmannem powtórzyli eksperymenty 

Joliot-Curie i Savića i potwierdzili wcześniejsze wyniki znajdując w napromienionym uranie 

izotopy lantanu i baru. Wcześniej żadna fizyczna teoria nie przewidywała takiego zachowania 

się jąder pierwiastków poddanych działaniu neutronów. 23 grudnia 1938 roku stało się 

faktem, że bombardowane neutronami jądra uranu ulegają rozpadowi, a Hahn wysłał raport o 

tym odkryciu. Później wspominał, że już po wysłaniu listu odczuwał przemożną chęć aby 

jakimś sposobem wyjąć wysłany list ze skrzynki pocztowej. Zaobserwowane zjawisko 

wydawało mu się nieprawdopodobne. Kilka dni później list dotarł do Lisy Meitner, która 

wraz z Otto Robertem Frischem, dla którego pani Meitner była ciotką, rozpoczęli teoretyczne 

rozważania nad tym procesem. W pewnym stopniu jądra atomowe można rozpatrywać jako 

kroplę cieczy, a jeżeli do kropli dostarczy się odpowiednią porcję energii ulegnie ona 

rozerwaniu na mniejsze części. Jeżeli jądro atomowe ulegnie wzbudzeniu, na przykład w 

wyniku pochłonięcia neutronu, również może ulec rozpadowi na mniejsze fragmenty. W 

takim modelu jądro uranu pochłaniając neutron ulega, analogicznie jak kropla cieczy, 

wydłużeniu, które w pewnym momencie prowadzi do rozpadu na dwa fragmenty. Meitner i 

Frisch w taki sposób opisali proces zachodzący w uranie i zaproponowali nazwę 

„rozszczepienie jąder”.  

Rozpad jąder uranu jest stowarzyszony z wydzielaniem znacznych ilości energii jak 

również strumienia neutronów, które zapoczątkowują reakcje rozpadu kolejnych jąder. 



Badania procesów rozpadu jąder uranu pozwoliły na wyodrębnienie szeregu powstających 

izotopów pierwiastków od cynku do gadolinu. Nie wszystkie izotopy uranu ulegają procesom 

rozszczepienia pod działaniem strumienia neutronów. Dokładne badania mechanizmu tego 

procesu pozwoliły na odkrycie, że neutrony o mniejszej energii, tak zwane neutrony 

termiczne, doskonale spełniają swoją rolę w przypadku izotopu uranu-235. Natomiast uran-

238 wymaga zastosowania strumienia neutronów o wyższej energii. Niels Bohr wysunął 

hipotezę, że analogiczne reakcje zachodzą w sposób spontaniczny w uranie występującym w 

naturze. Hipotezę Bohra zweryfikowali eksperymentalnie dwaj rosyjscy naukowcy Gieorgij 

Nikołajewicz Flerow i Konstantin Antonowicz Pietrzak w roku 1940. Spontaniczną reakcję 

rozpadu jąder uranu zaobserwowali oni wykonując eksperymenty z uranem-238 nocą na 

terenie najgłębiej położonej stacji metra w Moskwie, tak aby ograniczyć dopływ neutronów z 

promieniowania kosmicznego docierającego do Ziemi. Odkrycie sztucznego rozszczepienia 

jąder uranu jak również naturalnych procesów jakim ulegają jądra tego pierwiastka 

zapoczątkowało nowy rozdział w poszukiwaniu nowych pierwiastków chemicznych. 

Neptun 

Wróćmy do włoskiej prasy i 

doniesień jakoby Fermi królowej Helenie 

sprezentował probówkę z solą 

pierwszego transuranowego pierwiastka. 

Oczywiście była to kaczka dziennikarska. 

Natomiast faktem jest, że Fermi otrzymał 

pierwiastek o liczbie atomowej 93 jednak nie dowiódł odkrycia w tamtym czasie. 

Bombardowany neutronami cel jaki miał w posiadaniu Fermi składał się z dwóch izotopów 

uranu-235 i uranu-238. Odkryte zjawisko rozszczepienia jąder uranu pod działaniem 

termicznych neutronów znacznie skomplikowało rozważania nad chemiczną naturą 



powstających w tym procesie pierwiastków. Uran-238 absorbując neutron przekształca się w 

izotop uranu-239, który emitując cząstkę beta (elektron) tworzy izotop pierwszego 

transuranowego pierwiastka o liczbie atomowej 93. Taki tok rozumowania przyświecał 

Fermiemu i jego grupie wykonującej eksperymenty. Jednak powstające produkty rozpadu 

jąder uranu powodowały trudności w jednoznacznej interpretacji wyników badań. Odkrycie 

Hahna i Strassmanna wywołało znaczne zintensyfikowanie badań nad syntezą pierwiastków 

transuranowych. Istotnym, choć oczywistym, spostrzeżeniem było, że fragmenty jąder uranu 

o mniejszej masie są zdolne do przebywania dłuższych dystansów niż jądra pierwiastka o 

liczbie atomowej 93. Ta właściwość zadecydowała o sukcesie amerykańskich uczonych z 

Uniwersytetu Kalifornijskiego. Wiosną 1939 roku Edwin Mattison McMillan rozpoczął 

eksperymenty przy użyciu nowego cyklotronu zainstalowanego w Lawrence Radiation 

Laboratory w Berkeley. W napromienionych próbkach uranu odkryto silnie radioaktywną 

substancję o okresie półrozpadu 2,3 dnia. McMillan wykazał, że substancja ta jest izotopem 

pierwiastka o liczbie atomowej 93. Pozostało dokonać analizy chemicznej nowego 

pierwiastka ostatecznie potwierdzającej jego właściwości. Latem 1939 roku do laboratorium 

w Berkeley McMillan zaprosił swojego kolegę Philipa Hauge Abelsona, który odegrał 

decydującą rolę przy odkryciu neptunu. Obydwoje uczeni dokonali charakterystyki 

chemicznej izotopu pierwiastka 93 o okresie półtrwania 2,3 dnia. Pierwiastek ten wydzielono 

z uranu i toru poddanych działaniu strumienia neutronów i okazało się, że jego właściwości są 

zbliżone do obydwu tych pierwiastków, natomiast nie wykazywał podobieństwa do renu, co 

ostatecznie zdeprecjonowało wcześniejszą hipotezę jakoby pierwiastek ten miał być eka-

renem. Odkrycie nowego pierwiastka zostało opublikowane w prestiżowym Physical Review 

z datą 27 maja 1940 roku. Nazwę, pluton nadano mu na cześć planety znajdującej się w 

układzie okresowym poza Uranem. 



Synteza neptunu pokazała, że istnieje możliwość otrzymywania pierwiastków o 

wyższych masach atomowych, ale jednocześnie uzmysłowiła naukowcom trudności jakie 

występują na tej drodze otrzymywania sztucznych pierwiastków. Istotnym problemem jest 

otrzymanie odpowiednio trwałych izotopów takich pierwiastków. Izotopy o zbyt krótkich 

czasach połowicznego rozpadu nie pozwalają na określenie właściwości tak fizycznych jak i 

chemicznych nowych pierwiastków. Otrzymany pierwszy izotop neptunu charakteryzuje się 

okresem półtrwania liczonym w dniach. W roku 1942 otrzymano izotop neptunu o masie 

atomowej 237, którego okres półtrwania wynosi 2,14 miliona lat. Niestety otrzymanie tego 

izotopu wiąże się z dużymi trudnościami technicznymi i dlatego dokładną charakterystykę 

pierwiastka przeprowadzono wykorzystując neptun-238, którego okres półrozpadu wynosi 

154 tysiące lat. Izotop o masie 237 został otrzymany w 1942 przez Glenna Theodore 

Seaborga i Arthura Charlesa Wahla. Naukowcy amerykańscy na długie lata stali się liderami 

w badaniach nad pierwiastkami transuranowymi, ale neptun został niezależnie od badaczy 

amerykańskich odkryty przez Niemca Kurta Starke. Odkrycie zostało dokonane w roku 1940, 

ale ze względu na działania wojenne publikacja ukazała się w roku 1942. 

Najtrwalszy izotop neptunu, Np-237, został odkryty w rudzie uranowej pochodzącej z 

Kongo w roku 1952, w której występuje w śladowych ilościach jako produkt rozpadu uranu. 

Pluton	

Ponieważ izotop neptunu o 

masie atomowej 239 emituje cząstki 

beta, więc zgodnie z regułami 

rządzącymi tym procesem stanowi 

źródło kolejnego pierwiastka 

transuranowego. Opierając się na tym 



fakcie odkrywcy neptunu mieli nadzieję na otrzymanie kolejnego pierwiastka 

transuranowego, o masie atomowej 94. Niestety pluton-239 charakteryzuje się długim czasem 

półtrwania, 24 100 lat, i jest słabym emiterem promieniowania alfa. Z tego powodu, chociaż 

McMillan i Abelson zaobserwowali emisję cząstek alfa neptunu-239 to nie byli w stanie 

dokładnie określić jaki proces odpowiada za obserwowane słabe promieniowanie.  

Badania nad syntezą pierwiastka o liczbie atomowej 94 podjął inny amerykański 

uczony, Glenn Theodore Seaborg wraz z grupa współpracowników. Zimą, na przełomie lat 

1940/41 badali oni procesy zachodzące podczas bombardowania uranu deuteronami, 

wykorzystując 150 cm cyklotron w Radiation Laboratory w Berkeley. Emitująca cząstki alfa 

substancja akumulowała się w trakcie procesu, a badacze wyekstrahowali ją i stwierdzili, że 

jest to izotop pierwiastka o liczbie atomowej 94, masie 238 i okresie półrozpadu 87 lat. Nowy 

pierwiastek został nazwany plutonem od nazwy kolejnej planety układu słonecznego. Nazwę 

dla tego pierwiastka zaproponował McMillan i niezależnie od niego angielski badacz 

Nicholas Kemmer. Otrzymany wtedy izotop plutonu nie jest najtrwalszym z istniejących. W 

1941 otrzymano izotop o masie 239, którego okres półrozpadu wynosi 24100 lat, i to właśnie 

w oparciu o niego zbadano właściwości fizyczne i chemiczne tego pierwiastka.  

Podobnie jak w przypadku innych pierwiastków transuranowych, pluton został 

odkryty w rudach uranu w ilościach śladowych. Pierwsze próbki tego pierwiastka zostały 

wyizolowane 20 sierpnia 1942 roku w tajnym laboratorium na Uniwersytecie Chicagowskim. 

2 grudnia tego roku na boisku uniwersyteckim grupa kierowana przez Enrico Fermiego 

uruchomiła pierwszy na świecie reaktor grafitowo-uranowy. W oparciu o wiedzę jaką 

zdobyto następny reaktor, chłodzony powietrzem, został uruchomiony przez firmę DuPont, a 

w połowie 1943 roku powstał chłodzony wodą reaktor, w którym otrzymywano pluton. Do 

oddzielania plutonu od uranu i innych produktów rozpadu promieniotwórczego 



wykorzystywano metodę opracowaną przez Glenna Theodore Seaborga opartą na procesach 

wymiany jonowej. 

Ameryk	i	kiur	

W czerwcu 1944 roku cyklotron 

na Uniwersytecie Kalifornijskim został 

przygotowany do syntezy kolejnego 

pierwiastka transuranowego. Seaborg 

wraz ze współpracownikami 

zaplanowali bombardowanie plutonu-239 cząstkami alfa. Ponieważ cząstki alfa czyli jądra 

helu mają ładunek +2 to spodziewano się uzyskać pierwiastek o liczbie atomowej 96, gdyby 

jądra powstającego pierwiastka emitowały neutrony. Natomiast jeżeli powstający izotop 

wyemituje protony zamiast neutronów to powinien powstać pierwiastek o liczbie atomowej 

95. Ponieważ podczas bombardowania plutonu cząstkami alfa powstaje wiele produktów ich 

zidentyfikowanie jest trudne. Jedynie dokładna analiza pozwoli stwierdzić czy w próbce 

znajduje się pierwiastek o liczbie atomowej 96. Przewidywane procesy można przedstawić w 

postaci łańcucha przemian. Izotop plutonu-239 absorbując neutron tworzy pluton-240, który 

pochłaniając kolejny neutron przechodzi w pluton o masie atomowej 241. Jądro tego izotopu 

emituje cząstkę beta tworząc pierwiastek o liczbie atomowej 95. Ten pierwiastek absorbując 

kolejny neutron przechodzi w izotop o masie 242, który z kolei podczas emisji beta tworzy 

pierwiastek o liczbie atomowej 96 i 

masie 242. 

Ostatecznie produkt, który 

otrzymali Seaborg, Ralph Arthur James i 

Albert Ghiorso, był izotopem pierwiastka 



o liczbie atomowej 96 i masie 242. Zastosowana metoda polegała na owinięciu folią 

platynową próbki roztworu azotanu(V) plutonu(III), odparowaniu rozpuszczalnika i 

wyprażeniu stałego azotanu(V) do tlenku. Tlenek plutonu poddano działaniu strumienia 

neutronów w cyklotronie, a następnie rozpuszczeniu produktu w kwasie azotowym(V). Z 

roztworu strącono osad wodorotlenków stosując roztwór amoniaku. Po rozpuszczeniu osadu 

wodorotlenków w kwasie chlorowym(VII) poddano roztwór chromatografii jonowymiennej 

wydzielając oczekiwany pierwiastek. Nazwą kiur uhonorowano małżeństwo Marii i Piotra 

Curie, pionierów w badaniach nad radioaktywnością pierwiastków. 

Drugi z pierwiastków – ameryk – został wydzielony w styczniu 1945 roku w sposób 

analogiczny jak kiur. Przy jego odkryciu zespół Seaborga uzupełnił Leon Owen Morgan. 

Nazwa oczywiście została nadana na cześć Ameryki, ale nawiązuje do nazwy innego 

pierwiastka – europu. Wydzielenie ameryku i kiuru było tak skomplikowane i uciążliwe, że 

podczas prac nad tymi pierwiastkami w Berkeley posługiwano się nazwami pandemonium 

(piekło, sądny dzień, absolutny chaos z języka greckiego) i delirium (szaleństwo z języka 

łacińskiego). 

Berkel	

Synteza ameryku i kiuru była 

możliwa dzięki posiadaniu plutonu-239, 

którego otrzymywanie w niedługim 

czasie dopracowano tak aby dostępne 

stały się odpowiednie ilości. Dalszy 

postęp w badaniach nad pierwiastkami 

transuranowymi stał się możliwy dopiero gdy rozwój technologiczny umożliwił 

otrzymywanie tych pierwiastków w odpowiednio dużych ilościach. Zapis równania reakcji 



jądrowych na papierze wydaje się stosunkowo prosty, ale jego realizacja w praktyce jest 

sprawą wysoce skomplikowaną. Naukowcy muszą dopracować najdrobniejsze szczegóły 

techniczne i odpowiednie warunki przeprowadzenia zapisanego równaniem procesu. 

Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że nie sposób przewidzieć wartości okresów półrozpadu 

powstających izotopów. I co najistotniejsze powstające izotopy są promieniotwórcze więc 

względy bezpieczeństwa stają się podstawowym problemem jaki napotykają badacze. 

W roku 1949 grupa, w skład której wchodzili Glen T. Seaborg, Albert Ghiorso i 

Stanley Gerald Thompson używając cyklotronu poddała bombardowaniu cząstkami alfa 

próbkę ameryku, otrzymując izotop pierwiastka o liczbie atomowej 97. Nazwę, berkel, 

odkrywcy uzasadnili pisząc: „Sugerujemy nazwę berkel na cześć miasta, w którym został 

otrzymany. Uzasadnieniem propozycji jest fakt, że wykazuje on podobieństwo do terbu, 

którego nazwa powstała dla upamiętnienia miasta Ytterby w Szwecji, gdzie został odkryty 

minerał zawierający terb”. Proces syntezy berkelu był zbliżony do tego jaki grupa Seaborga 

zastosowała w przypadku poprzednich dwóch pierwiastków. Azotan(V) ameryku-241 został 

umieszczony w foli platynowej i po odparowaniu rozpuszczalnika przekształcony w tlenek 

tego metalu. Próbka tlenku została poddana sześciogodzinnemu działaniu strumienia cząstek 

alfa o odpowiedniej energii. Po tym czasie próbkę zawierającą izotop berkelu-243 

rozpuszczono w kwasie azotowym(V) i po dodaniu amoniaku strącono wodorotlenki. Osad 

wodorotlenków ponownie rozpuszczono w kwasie azotowym(V) i w celu pozbycia się resztek 

ameryku do roztworu dodano amoniak i siarczan(VI) amonu, a następnie ogrzewano do 

wrzenia. Pozostałości ameryku strącono kwasem fluorowodorowym, a do roztworu dodano 

wodorotlenek potasu i odsączono osad wodorotlenków zawierający kiur i berkel. Po 

rozpuszczeniu osadu w kwasie chlorowym(VII) poddano roztwór chromatografii 

jonowymiennej. 



Wydajność procesu otrzymywania berkelu jest tak niska, że w latach 1967-1983 

całkowita produkcja w Stanach Zjednoczonych wyniosła 0,66 grama. Po raz pierwszy berkel 

w ilościach, które dało się zważyć został otrzymany w roku 1958 przez Stanleya Geralda 

Thompsona i Burrisa B. Cunninghama, którzy używając ośmiogramowej próbki plutonu-239 

otrzymali 0,6 mikrograma berkelu. Przy czym należy dodać, że proces otrzymywania trwał 

sześć lat, w których pluton był poddawany działaniu promieniowania w reaktorze. 

Metaliczny berkel został wydzielony dopiero w 1971 roku w ilości 1,7 mikrograma w 

reakcji fluorku berkelu z parami litu w temperaturze 1000°C. w późniejszych latach tą samą 

metodą otrzymano jeszcze 0,5 miligrama metalicznego berkelu. 

Kaliforn	

Krótko po otrzymaniu berkelu 

grupa z Radiation Laboratory w 

Berkeley w składzie Stanley Gerald 

Thompson, Kenneth Street, Jr., Albert 

Ghiorso i Glenn Theodore Seaborg 

otrzymała następny pierwiastek, który 

nazwali kalifornem od nazwy Uniwersytetu, na którym prowadzili badania. Odkrycie tego 

pierwiastka ogłoszono 17 marca 1950 roku, a do jego syntezy użyto kiuru-242, który 

bombardowano cząstkami alfa. W wyniku eksperymentu otrzymano jedynie około pięciu 

tysięcy atomów izotopu kalifornu-245 o okresie połowicznego rozpadu wynoszącym 44 

minuty. W układzie okresowym pierwiastków kaliforn zajmuje miejsce pod dysprozem, 

którego nazwa oznacza „trudny do otrzymania”. W związku z tym odkrywcy kalifornu przy 

jego opisie dodali notatkę: „najlepsze co możemy zrobić to zwrócić uwagę, że … sto lat temu 

poszukiwaczom trudno się było dostać do Kalifornii” 



Mikrogramowe ilości tego pierwiastka otrzymano w 1954 roku w wyniku 

napromieniowania plutonu. W roku 1958 wydzielono izotopy kalifornu-249 i kalifornu-252 z 

próbki plutonu-239 napromieniowywanej w reaktorze jądrowym przez okres pięciu lat. Dwa 

lata później otrzymano pierwsze związki tego pierwiastka takie jak chlorek i tlenek. Syntezę 

związków przeprowadzili w laboratorium w Berkeley Burris Cunningham I James Wallman. 

Einstein	i	ferm	

Po syntezie kalifornu naukowcy z Berkeley 

zaczęli się zastanawiać na ile możliwe jest 

otrzymanie cięższych pierwiastków 

transuranowych biorąc pod uwagę 

konieczność dysponowania odpowiednimi 

ilościami berkelu lub kalifornu, które 

należało poddać bombardowaniu cząstkami alfa dla uzyskania pierwiastków o liczbach 

atomowych 99 i 100. Główny problem stanowił krótki czas połowicznego rozpadu znanych 

wtedy izotopów tych pierwiastków liczony 

w godzinach i minutach. Wyjściem z 

sytuacji byłoby zastosowanie odpowiednio 

silnej dawki neutronów w krótkim czasie, 

czyli wytworzenie strumienia neutronów o 

bardzo dużej intensywności, ale to 

rozwiązanie jak na razie było poza 

zasięgiem technicznym badaczy. Jądro 

uranu lub plutonu pochłaniając dużą dawkę neutronów w krótkim czasie przekształca się w 

ciężkie izotopy pierwiastka, a nadmiar neutronów w jądrze jest przekształcany, w wyniku 



emisji beta, w protony. Ostatecznie w wyniku szeregu przemian beta powstaną jądra 

pierwiastków 99 i 100. Obliczenia przeprowadzone przez naukowców pokazały, że strumień 

neutronów w reaktorach jest zbyt słaby aby taki proces mógł przebiegać. 

1 listopada 1952 roku przeprowadzono analizy opadu promieniotwórczego po teście 

bomby wodorowej na atolu Enewetak leżącym na Pacyfiku. Pierwsze wyniki wskazały na 

powstanie izotopu plutonu-244, który powstał w wyniku pochłonięcia sześciu neutronów 

przez jądro uranu-238 i następujących potem dwóch procesach emisji beta. Analizy filtrów 

papierowych, przeciąganych przez chmurę powstałą w wyniku detonacji bomby 

przeprowadzali badacze z Uniwersytetu Kalifornijskiego pod kierownictwem Alberta Ghiorso 

we współpracy z naukowcami z Los Alamos. Potem większe próbki opadu radioaktywnego 

zostały zebrane na atolu ze szczątków koralowców. Zastosowanie chromatografii 

jonowymiennej pozwoliło wyizolować próbkę około 200 atomów pierwiastka o liczbie 

atomowe 99, który został nazwany einsteinem. Izotop einsteinu-253 został znaleziony w 

badanych próbkach w oparciu o charakterystyczną energię promieniowania alfa jakie emituje. 

Powstaje on w wyniku absorpcji przez uran-238 piętnastu neutronów i następujące po tym 

siedem procesów emisji promieniowania beta. Okres półrozpadu tego izotopu wynosi 20,5 

dnia. 

Proces absorpcji tak znacznej ilości neutronów był możliwy gdyż w wyniku eksplozji 

termojądrowej powstaje intensywny strumień neutronów o bardzo dużym natężeniu. 

Absorbujące neutrony jądra uranu nie zdążą ulec rozpadowi ulegając zamiast tego 

przemianom jądrowym. W badanych próbkach znaleziono kolejny pierwiastek o liczbie 

atomowej 100, któremu nadano nazwę ferm od nazwiska uczonego Enrico Fermiego. 

Powstanie fermu wymagało absorpcji przez jądro uranu-238 siedemnastu neutronów. W 

wyniku rozpadu promieniotwórczego ferm tworzy izotop einsteinu. Okres półtrwania fermu 

określono na około 1 dnia. Obydwa pierwiastki zostały otrzymane w Berkeley w wyniku 



bombardowania neutronami plutonu-239, a wyniki tych eksperymentów opublikowano w 

roku 1954. 

Mendelew	

Po odkryciu pierwiastków o 

liczbach atomowych 99 i 100 stało się 

jasnym, że wraz ze wzrostem liczby i 

masy atomowej trwałość izotopów 

staje się coraz mniejsza. To powoduje, 

że czasy półrozpadu pierwiastków o liczbach atomowych powyżej 100 będą mierzone w 

sekundach. W związku z tym nie uda się zebrać odpowiednich ilości aby móc 

scharakteryzować ich właściwości chemiczne. O ile chromatografia jonowymienna okazała 

się doskonałą techniką do wyodrębniania pierwiastków ziem rzadkich i transuranowców to 

dla kolejnych pierwiastków może to już być niemożliwe. Krótki okres półrozpadu spowoduje, 

że zanim izotop opuści kolumnę chromatograficzna ulegnie rozpadowi. Nie można zapominać 

o silnej aktywności izotopów pierwiastków o liczbach atomowych 100 i powyżej tej wartości. 

Duża aktywność powoduje narażenie badaczy na szkodliwe dawki promieniowania. Po 

odkryciu, i późniejszej syntezie, einsteinu i fermu teoretycy zajmujący się badaniem 

fizycznym aspektów syntezy kolejnych pierwiastków transuranowych doszli do wniosku, że 

izotopy kolejnych pierwiastków będą charakteryzowały się na tyle krótkimi czasami 

półrozpadu, że nie uda się przeprowadzić ich syntezy. Jednak możliwym wydawało się 

jeszcze uzyskanie pierwiastka 101 w wyniku znanego procesu bombardowania cząstkami 

alfa.  

Próbę otrzymania pierwiastka o liczbie atomowej 101 podjęto w 1955 roku w 

laboratorium w Berkeley. W skład zespołu kierowanego przez Stanleya Geralda Thompsona 



wchodzili Albert Ghiorso, Glen T. Seaborg, Gregory R. Choppin i Bernard G. Harvey. 

Zgromadzili oni próbkę einsteinu-253 składającą się z około miliarda atomów, którą umieścili 

na złotej folii. Należy podkreślić, że cena złotego opakowania w porównaniu z ceną izotopu 

pierwiastka 99 była praktycznie niezauważalna. W wyniku bombardowania cząstkami alfa 

otrzymano siedemnaście atomów pierwiastka o liczbie atomowej 101. Okres półrozpadu 

powstałego izotopu pierwiastka 101 wynosił jedną godzinę. Ponieważ detektor rejestrujący 

spontaniczny rozpad promieniotwórczy jąder mendelewu był podłączony do alarmu na co 

dzień wykorzystywanego przez straż pożarną, więc grupą naukowców z niecierpliwością 

oczekującą sygnału świadczącego o rozpadzie jądra nowo otrzymanego pierwiastka wstrząsał 

co godzinę potworny hałas czyniony przez syrenę alarmową. 

Pierwsza próba otrzymania mendelewu odbyła się w sierpniu 1954 roku jednak nie 

przyniosła ona spodziewanego efektu. Następna została podjęta 19 lutego 1955 roku i miała 

niecodzienny przebieg. Cyklotron, w którym poddawano napromienieniu cząstkami alfa złotą 

folię z naniesionymi na nią atomami einsteinu, znajdował się na terenie kampusu 

Uniwersytetu Kalifornijskiego. Laboratorium, w którym przeprowadzano badania było 

ulokowane w budynku znajdującym się na sąsiednim wzgórzu. Aby rozwiązać problem jak 

najszybszego przeprowadzenia analizy, pamiętajmy, że badacze nie wiedzieli jaki jest czas 

połowicznego rozpadu izotopu nowego pierwiastka, Ghiorso zabrał folię z cyklotronu i 

przekazał je Harveyowi, który natychmiast rozpuścił je w wodzie królewskiej. Roztwór został 

poddany wstępnemu oczyszczeniu za pomocą chromatografii jonowymiennej, gdzie pozbyto 

się złota i oddzielono pierwiastki transuranowe. Probówkę z frakcją z kolumny 

chromatograficznej Choppin i Ghiorso przewieźli samochodem do Radiation Laboratory. 

Tutaj Thompson i Choppin użyli innej kolumny chromatograficznej w celu wydzielenia 

nowego pierwiastka. Kroplę z kolumny umieszczono na platynowym dysku i wysuszono pod 

lampą, a następnie umieszczono w detektorze, który rejestrował spontaniczny rozpad jąder 



nowego pierwiastka. Pierwszy taki sygnał zaobserwowano o godzinie czwartej nad ranem. 

Dodatkowe analizy pokazały, że otrzymano izotop mendelewu-256, który ulega rozpadowi do 

fermu-256. 

Nobel	

Odkrycie pierwiastka o liczbie 

atomowej 102 było długim i 

skomplikowanym procesem, a 

doniesienia o jego syntezie docierały ze 

Szwecji, Stanów Zjednoczonych i Rosji 

(ówcześnie Związku Radzieckeigo). Jako pierwsi ogłosili sukces w syntezie nowego 

pierwiastka fizycy pracujący w Instytucie Nobla w Szwecji w roku 1957. Szwedzcy badacze 

donosili, że poddali bombardowaniu próbkę kiuru jądrami izotopu węgla-13 przez 25 godzin 

z przerwami półgodzinnymi. Po rozdzieleniu substancji za pomocą chromatografii 

jonowymiennej stwierdzili, że w napromienionej próbce znajdował się izotop pierwiastka o 

czasie połowicznego rozpadu szacowanym na 10 minut. Badacze wskazali, że mogą to być 

izotopy pierwiastka 102 o masach atomowych 251 lub 253, ale nie wykluczyli, że może to 

być jakiś izotop mendelewu. Natomiast nazwę nobel dla, jak na razie hipotetycznego 

pierwiastka, zaproponowali w tym samym doniesieniu i została ona przyjęta przez Unię 

Chemii Czystej i Stosowanej (IUPAC). Decyzję IUPAC znacznie później grupa radzieckich 

uczonych z Instytutu w Dubnej określiła jako pochopną. W następnym roku doświadczenie 

Szwedów powtórzono w laboratorium w Berkeley i nie potwierdzono doniesień szwedzkich 

badaczy. Kolejna próba znowu podjęta przez szwedzkich fizyków w roku 1959 pokazała, że 

w eksperymencie sprzed dwóch lat nie powstawał izotop pierwiastka o liczbie atomowej 102 

lecz najprawdopodobniej któryś z izotopów toru-225, który ulegał przekształceniu do polonu-



213. Ponadto gdy już zbadano właściwości noblu (jak jest prawidłowa forma językowa: noblu 

czy nobla?)  okazało się, że próbka jaką poddano badaniu w roku 1957 nie mogła zawierać 

soli tego pierwiastka na +3 stopniu utlenienia. W Berkeley grupa składająca się z Alberta 

Ghiorso, Glena T. Seaborga, Johna R. Waltona i Torbjørna Sikkelanda wykorzystując nowy 

akcelerator również próbowała otrzymać pierwiastek 102 bombardując kiur-244 jądrami 

węgla C-13 i C-12 ale nie zdołali jednoznacznie określić wyniku eksperymentu. 

Ostatecznie udało się otrzymać pierwiastek 102 w laboratorium w Dubnej grupie 

kierowanej przez fizyka Gieorgija Nikołajewicza Flerowa. Badania nad syntezą tego 

pierwiastka trwały od 1963 do 1966 roku i wykorzystano procedurę polegającą na 

bombardowaniu izotopów plutonu-239 i 241 jądrami tlenu. Wyniki eksperymentów nie były 

jednoznaczne, ale wreszcie w roku 1969 badaczom z Dubnej udało się określić właściwości 

chemiczne pierwiastka o liczbie atomowej 102 i zaproponowali oni nazwę „joliotum”. 

Propozycja Rosjan spotkała się z niechętnym przyjęciem ze strony badaczy amerykańskich 

również pracujących nad syntezą tego pierwiastka. Dywagacje nad nazwą pierwiastka 102 

zostały zakończone dopiero w roku 1994. 

Lorens	

W roku 1958 grupa pracująca w 

Lawrence Berkeley National laboratory 

ogłosiła doniesienie o otrzymaniu 

pierwiastka 102 i w tym samym czasie 

pracowali nad syntezą kolejnego o 

liczbie atomowej 103 bombardując kiur 

jądrami azotu. Niestety w trakcie eksperymentu cel kiurowy uległ uszkodzeniu. Jednak po 

przebadaniu osiemnastu fragmentów stwierdzono, że występuje w nich izotop pierwiastka o 



okresie półrozpadu około ¼ sekundy. Mogło to wskazywać na utworzenie jakiegoś izotopu 

pierwiastka o liczbie atomowej 103, ale wyniki nie były jednoznaczne. Kolejne eksperymenty 

prowadziła grupa składająca się z Alberta Ghiorso, Torbjørna Sikkelanda, Almona Larsha i 

Robert M. Latimera. 14 lutego 1961 roku trzy miligramowy cel złożony z kalifornu 

bombardowano jądrami boru i stwierdzono, że powstaje izotop pierwiastka o liczbie 

atomowej 103 emitujący cząstki alfa o odpowiedniej energii i okresie półrozpadu około 8 

sekund. Początkowo oszacowano masę atomową izotopu na 257, ale późniejsze badania 

pokazały, że był to izotop o masie 258.  

Dla nowego pierwiastka amerykańscy badacze zaproponowali nazwę „lawrencium” od 

nazwiska Ernesta Orlando Lawrencea, amerykańskiego fizyka, pioniera badań jądrowych i 

laureata Nagrody Nobla za konstrukcję cyklotronu. W roku 1965 rosyjscy badacze pracujący 

w ośrodku w Dubnej otrzymali lorens bombardując ameryk-243 jądrami tlenu. Rosjanie 

zaproponowali nazwę „rutherfordium”, ale nazwa lorens została utrzymana i ostatecznie 

zatwierdzona w roku 1997.  

Rutherford	

Próby otrzymania pierwiastka o 

liczbie atomowej 104 rozpoczęły się w 

laboratorium w Dubnej już w roku 

1957. Zaplanowano eksperymenty 

polegające na bombardowaniu plutonu-

242 jądrami neonu-22 i oczekiwano, że 

powstanie izotop pierwiastka 104 o masie atomowej 260. Jednak zaobserwowano jedynie 

spontaniczny rozpad jąder powstających izotopów z niezwykle krótkim okresem półtrwania 

wynoszącym 14 milisekund. Taki wynik wskazywał na to, że nie powstaje oczekiwany 



pierwiastek, a zamiast niego tworzy się izotop ameryku-242. Główną trudność w tego typu 

badaniach sprawiało zarejestrowanie powstawania jąder oczekiwanych pierwiastków. W celu 

rozwiązania trudności zdecydowano się na zastosowanie odpowiedniego detektora 

powstających fragmentów rozpadającego się spontanicznie jądra nowego pierwiastka. Jako 

czujnik wybrano specjalny rodzaj szkła zawierającego uran-104, w którym fragmenty  

powstające w wyniku rozpadu jąder pierwiastka 104 pozostawiały ledwie zauważalne 

wgłębienia. Co istotne ulegające rozpadowi jądra izotopów innych pierwiastków nie 

oddziałują z tym rodzajem szkła. 

W roku 1964 badania nad syntezą pierwiastka 104 zostały wznowione. Przez cztery 

godziny cel plutonowy był bombardowany jądrami neonu, a następnie szklany detektor 

poddany został obróbce chemicznej i badaniu mikroskopowemu. W wyniku analizy 

stwierdzono powstawanie sześciu atomów pierwiastka 104 ulegających rozpadowi w czasie 

od 0,1 do 0,5 sekundy. Chociaż średni czas życia, 0,3 sekundy powstającego izotopu wydaje 

się za krótki aby dało się określić jego właściwości chemiczne to jednak badaczom z Dubnej 

udało się dokonać jego charakterystyki. Zastosowano niezwykle pomysłowe rozwiązanie, 

powstające atomy zanim opuszczają bombardowany cel były hamowane w strumieniu azotu i 

absorbowane w strumieniu chloru. Metoda, tak zwanej termochromatografii gazowej,  

opracowana przez Czecha Ivo Zvarę współpracownika Flerowa okazała się niezwykle 

pomocnym narzędziem analitycznym w badaniu radioizotopów. 

Rosjanie po zsyntetyzowaniu pierwiastka 104 nadali mu nazwę „kurczatow” od 

nazwiska Igora Wasilejewicz Kurczatowa rosyjskiego fizyka jądrowego twórcy rosyjskiej 

bomby atomowej. Ten sam pierwiastek został otrzymany w 1969 roku w Berkeley, przy czym 

amerykanie wykorzystali bombardowanie kalifornu-249 jądrami węgla-12. Amerykańscy 

badacze nadali mu nazwę „rutherfordium” W 1992 roku IUPAC uznała obydwie grupy za 

odkrywców pierwiastka o liczbie atomowej 104. Amerykańscy badacze w odpowiedzi 



wystosowali uszczypliwy list do Międzynarodowej Unii Chemii Czystej i Stosowanej, w 

którym zarzucili IUPAC przypisanie zbyt dużych zasług badaczom rosyjskim, zarzucając 

jednocześnie IUPAC brak odpowiednich specjalistów mogących określić w sposób właściwy 

dorobek naukowy badaczy. Amerykanie dodatkowo, zresztą zgodnie z prawda, wskazywali 

na fakt, że Rosjanie wielokrotnie kwestionowali ich pierwszeństwo w odkryciu kolejnych 

pierwiastków transfermowych. W ostateczności, w 1997 roku, IUPAC uznała, że pierwiastek 

104 będzie nosił nazwę rutherford. 

Dubn	

Synteza pierwiastka 105 została 

ogłoszona w roku 1968 przez 

naukowców z Instytutu Badań 

Jądrowych w Dubnej. Atomy tego 

pierwiastka powstały podczas 

bombardowania ameryku-243 jonami neonu-22 w wyniku czego powstały atomy dwóch 

izotopów dubnu-260 i dubnu-261. Dwa lata później w roku 1970 zespół odkrywców 

powtórzył reakcję i wydzielił powstające izotopy stosując technikę termicznej chromatografii 

różnicowej przekształcając wcześniej powstający dubn w jego chlorek. Po wydzieleniu 

chlorku metalu określono okres połowicznego rozpadu dubnu na 2,2 sekundy i stwierdzono 

podobieństwo metalu właściwości do tantalu. W tym samym roku w Berkeley zespół pod 

kierownictwem Alberta Ghiorso otrzymał dubn w wyniku bombardowania kalifornu-249 

jonami azotu-15. W tym wypadku otrzymano izotop dubnu-260 o czasie połowicznego 

rozkładu 1,6 sekundy. Ta rozbieżność w czasach życia zmierzonych w Berkeley i w Dubnej 

wywołała pewne kontrowersje. W roku 1971 kolejne badania w Dubnej pokazały, że w 



zastosowanym przez ten zespół procesie powstaje izotop dubnu-261, a nie tworzy się 

mieszanina izotopów o masach atomowych 260 i 261. 

Tak jak w przypadku poprzednich pierwiastków transfermowych i przy elemencie 105 

pojawiły się kontrowersje związane z nazwą. Grupa radziecka zaproponowała nazwę 

„nielsbohrium” dla pierwiastka o liczbie atomowej 105. Amerykanie optowali za nazwą 

„hahnium” mającą uczcić niemieckiego chemika Otto Hahna. Te dwie nazwy funkcjonowały 

obok siebie przez długi czas. Unia Chemii Czystej i Stosowanej dla nowo otrzymywanych 

sztucznych pierwiastków stosowała nazwy systematyczne tworzone z łacińskich lub greckich 

liczebników liczb atomowych. Pierwiastek 105 nosił nazwę unnilpentium. W 1994 roku 

IUPAC zaproponowała nazwę „joliotium”, którą wcześniej proponowali Rosjanie dla 

pierwiastka o liczbie atomowej 102, później nazwanego noblem. Jednak ta propozycja nie 

została przyjęta i w roku 1997 spór rozstrzygnięto nazywając pierwiastek 105 dubnem od 

nazwy miejscowości gdzie został otrzymany. IUPAC uzasadniając swoją decyzję stwierdziła, 

że badacze amerykańscy nadali nazwy odpowiednio berkelowi, kalifornowi, amerykowi jak 

również ruthefordowi i seaborgowi (odpowiednio 104 i 106) w związku z czym należy 

uhonorować naukowców rosyjskich. 

Seaborg	

W czerwcu i sierpniu 1974 roku 

grupy badaczy z Instytutu Badań 

Jądrowych w Dubnej i Lawrence 

Berkeley Laboratory ogłosiły 

doniesienia o otrzymaniu pierwiastka o 

liczbie atomowej 106. Obydwie grupy uzyskały atomy tego pierwiastka w wyniku 

bombardowania kalifornu-249 jonami tlenu-18. Okres półrozpadu powstającego izotopu 



wynosi 0,9 sekundy. Badacze amerykańscy zaproponowali nazwę seaborg dla uczczenia 

Glena T. Seaborga i oczywiście propozycja została przez drugą stronę uznana za 

kontrowersyjną. IUPAC nadała temu pierwiastkowi nazwę systematyczną „unnilhexium”, a w 

roku 1994 zaproponowała nazwę Rutherford, zgodnie z zasadą, że nazwa nie może odnosić 

się do osoby żyjącej. Tej propozycji ostro sprzeciwiło się Amerykańskie Towarzystwo 

Naukowe, argumentując, że nazwa einstein dla pierwiastka o liczbie atomowej 99 została 

nadana za życia Alberta Einsteina. Dodatkowo wskazywano, że badania naukowe nie były 

związane z faktem, że Seaborg ciągle żyje (rok 1997). W ramach kompromisu nazwa seaborg 

została przyjęta. 

Bohr	

Pierwiastek 107 został otrzymany 

w dwóch ośrodkach badawczych. W 1976 

roku grupa pracująca w Laboratorium 

Badań Jądrowych im. Flerowa w Dubnej 

pod kierownictwem Jurija Kołakowicza 

Oganesiana ogłosiła jego syntezę. W roku 1981 niemieccy badacze Peter Armbruster i 

Gottfried Münzenberg również otrzymali atomy pierwiastka 107 bombardując bizmut-209 

jonami chromu-54 i uzyskując pięć atomów izotopu bohru-262. Niemcy zaproponowali 

nazwę „nielsbohrium”, którą wcześniej proponowali uczeni rosyjscy dla pierwiastka o liczbie 

atomowej 105. Ponieważ pierwiastek 105 został nazwany dubnem to strona rosyjska zgodziła 

się na nazwę zaproponowaną przez badaczy niemieckich. W roku 1994 IUPAC zatwierdziła 

nazwę bohr dla tego pierwiastka, wyjaśniając, że posługiwanie się pełnym imieniem i 

nazwiskiem przy tworzeniu nazw pierwiastków byłoby niewłaściwe. Pomimo, wydaje się 

słusznych, obiekcji wysuwanych przez wielu chemików, że nazwa bohr jest na tyle zbliżona 



w wymowie do nazwy pierwiastka o liczbie atomowej 3 czyli boru, oraz że może to 

powodować nieporozumienia, od roku 1997 jest ona obowiązująca. 

Has	

Pierwsze próby otrzymania 

pierwiastka 108 rozpoczęły się w roku 

1978 w Instytucie Badań Jądrowych w 

Dubnej i były prowadzone przez Jurija 

Oganesiana i Władimira Utjonkowa. 

Próbowali oni otrzymać dwa izotopy 

hasu (czy hasa ponownie proszę Wydawnictwo o konsultacje językową i ustalenie poprawnej 

odmiany) odpowiednio o masach atomowych 270 i 264. Niestety wyniki eksperymentów były 

niejednoznaczne. Pięć lat później, w roku 1983, udało się otrzymać dwa izotopy tego 

pierwiastka has-263 i has-264. Oficjalne odkrycie hasu (jak wyżej) przypadło w udziale 

zespołowi niemieckiemu kierowanemu przez Petera Armbrustera i Gottfrieda Münzenberga, 

którzy w tym samym roku bombardując ołów-209 jonami żelaza-58 uzyskali 3 atomy izotopu 

tego pierwiastka o liczbie masie atomowej 265. Kontrowersje wobec pierwszeństwa 

rozstrzygnęła grupa zajmująca się pierwiastkami tranfermowymi w IUPAC stwierdzając, że 

badacze niemieccy opisali nowy pierwiastek podając więcej szczegółów i jednocześnie 

uznając, że w Dubnej w roku 1983 najprawdopodobniej atomy tego pierwiastka zostały 

wyprodukowane. Nazwę „hassium” zaproponował Peter Armbruster wywodząc ją od 

łacińskiej nazwy – Hassia –niemieckiej prowincji Hesji gdzie znajduje się Instytut, w którym 

otrzymano ten pierwiastek. W roku 1994 IUPAC zarekomendowała nazwanie pierwiastka 108 

„hahnium” ale protest ze strony naukowców niemieckich i Amerykańskiego Towarzystwa 



Naukowego spowodował, że od roku 1997 nazwa „hassnium” (polskie has) jest obowiązującą 

nazwą międzynarodową. 

Has nie występuje na Ziemi w stanie naturalnym, ale od lat sześćdziesiątych ubiegłego 

wieku przewidywano, że śladowe ilości tego pierwiastka mogą znajdować się w pewnych 

minerałach. Opierając się na teoretycznych modelach budowy jądra należy spodziewać się, że 

izotop hasu (jak wyżej) posiadający 108 protonów i 162 neutrony powinien charakteryzować 

się stosunkowo długim czasem życia. W 1963 roku rosyjski uczony Wiktor Cherdynstew 

twierdził, że w naturalnym molibdenicie wykrył śladowe ilości pierwiastka o liczbie 

atomowej 108. W roku 2004 zostały podjęte poszukiwania hasu (jak wyżej prośba o korektę 

językowa) w minerałach naturalnych jednak nie przyniosły one rezultatu. Pomimo tego nadal 

nie jest wykluczone, że has może mieć izotopy, o długich czasach życia, chociaż otrzymane 

jak do tej pory charakteryzują się czasami życia nie przekraczającymi dwóch minut. 

Meitner	

Synteza tego pierwiastka 

nastąpiła 29 września 1982 drugiego 

roku w Instytucie Badań Ciężkich Jonów 

w Darmstadt w Niemczech. Grupa 

kierowana przez Petera Armbrustera i 

Gottfrieda Münzenberga bombardując 

bizmut-209 jonami żelaza-58 wykryła pojedynczy atom izotopu pierwiastka 109 o masie 

atomowej 266. Nazwę nadano pierwiastkowi dla uczczenia austriackiej uczonej Lisy Meitner, 

pionierki badań jądrowych. Jak do tej pory nieudało się, pomimo podejmowanych prób w 

roku 2004, otrzymać izotopów tego pierwiastka o na tyle długich czasach życia aby można 

było określić jego właściwości chemiczne. 



Darmsztadt	

110 pierwiastek został również 

otrzymany w Niemczech przez grupę, 

której kierownikiem był Sigurd 

Hofmann. Podczas bombardowania 

ołowiu-208 jonami niklu-63 otrzymano 

jeden atom izotopu darmstadtu-269. Zastosowanie jonów cięższego izotopu niklu, niklu-64, 

pozwoliło na uzyskanie dziewięciu atomów izotopu darmsztadtu o masie atomowej 271. 

Pierwszy eksperyment, w którym zarejestrowano tworzenie się pierwiastka 110 odbył się 9 

listopada 1994 roku. Nazwa pierwiastka została zaproponowana przez odkrywców, którzy 

wahali się pomiędzy dwiema propozycjami, „darmstadtium” i „wixhausium”. Druga 

propozycja pochodzi od nazwy dzielnicy Darmstadtu, w której znajduje się Instytut. 16 

sierpnia 2003 roku IUPAC przyjęła nazwę darmsztadt jako oficjalną dla pierwiastka o liczbie 

atomowej 110. 

Roentgen	

8 grudnia 1994 roku 

międzynarodowy zespół kierowany przez 

Sigurda Hofmanna w Instytucie Ciężkich 

Jonów w Darmstadt dokonał syntezy 

pierwiastka 111. W doświadczeniu 

wykorzystano bizmut-209 bombardowany 

jonami niklu-64 i zarejestrowano powstanie pojedynczego atomu pierwiastka o liczbie 

atomowej 111 i masie 272. W roku 2001 Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej 

(IUPAC) stwierdziła, że doniesienie naukowców jest zbyt ogólne i nie daje podstawy do 



potwierdzenia ich odkrycia. W roku 2002 w Darmstadt powtórzono eksperyment i tym razem 

udało się zarejestrować obecność trzech atomów nowego pierwiastka. To wystarczyło, aby 

IUPAC uznała odkrycie. Nazwę „roentgenium” zaproponował zespół przeprowadzający 

eksperyment i została ona przyjęta 1 listopada 2004 roku. Wszystkie izotopy tego pierwiastka 

są nietrwałe, chociaż roentgen-281 charakteryzuje się okresem półtrwania 26 sekund to 

otrzymywane ilości tego pierwiastka są tak małe, że nie sposób poddać badaniu jego 

właściwości chemicznych. 

Kopernik	

Pierwiastek 112 został 

otrzymany również w niemieckim 

Instytucie w Dramstadt przez zespół 

naukowców pod kierownictwem dwóch 

fizyków Sigurda Hofmanna i Bułgara 

Victora Ninova. Poddali oni bombardowaniu ołów-208 jonami cynku-70 i zarejestrowali 

jeden atom kopernika-277. W roku 2004 eksperyment powtórzono rejestrując powstanie 

kolejnego atomu tego pierwiastka. Eksperyment został powtórzony w japońskim Instytucie 

Rikagaku Kenkyūsho (RIKEN) z użyciem nowoczesnego separatora super ciężkich jonów 

gdzie otrzymano kolejne trzy atomy tego pierwiastka. Japońskie eksperymenty odbyły się 

roku 2004 i 2013 i potwierdziły odkrycie dokonane w Niemczech oraz pozwoliły na dokładne 

określenie czasów połowicznego rozpadu powstających izotopów. Uczeni pracujący w 

Niemczech zgłaszali odkrycie pierwiastka 112 dwukrotnie. IUPAC w latach 2001 i 2003 

powstrzymała się od uznania wyników badań prowadzonych w Darmstadt za potwierdzające 

otrzymanie pierwiastka 112 argumentując, że brak jest wystarczających dowodów. 

Ostatecznie w maju 2009 roku uznano, że zespół badaczy z Niemiec rzeczywiście dokonał 



syntezy tego pierwiastka, co potwierdziły eksperymenty przeprowadzone w Japonii. Po 

ogłoszeniu uznania pierwszeństwa odkrycia IUPAC zwrócił się do pracujących ówcześnie w 

Niemczech uczonych z zapytaniem o propozycję nazwy dla odkrytego pierwiastka. 14 lipca 

2009 została zaproponowana nazwa „copernicum” i symbol chemiczny „Cp”. Po 

sześciomiesięcznej dyskusji nad propozycją nazwy została ona przyjęta 19 lutego 2010 roku, 

ale symbol chemiczny zmieniono na ‘Cn”, jako że proponowany symbol „Cp” był wcześniej 

używany dla lutetu, który początkowo miał nosić nazwę „cassiopeium”. 

Ununtrium	

Pierwsze doniesienia o tym, nie 

posiadającym jeszcze nazwy poza 

IUPAC-owską, pierwiastku pochodzą z 

sierpnia 2003 roku kiedy to został on 

zidentyfikowany jako produkt rozpadu 

promieniotwórczego pierwiastka 115. 1 

lutego 2004 roku pojawiła się publikacja naukowa autorstwa badaczy pracujących w 

Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej i amerykańskich naukowców z Lawrence Livermore 

National Laboratory opisujące ten proces. 28 września tego samego roku naukowcy pracujący 

w japońskim ośrodku badawczym Riken również donieśli o otrzymaniu pojedynczego atomu 

tego pierwiastka. O ile doniesienia rosyjsko-amerykańskie dotyczyły izotopu o masie 

atomowej 286, o tyle Japończycy otrzymali lżejszy izotop o masie atomowej 278. Kolejny 

atom tego pierwiastka został zarejestrowany w ośrodku japońskim 2 kwietnia 2005 roku. 12 

sierpnia 2012 w ośrodku Riken zaobserwowano szereg przemian jądrowych izotopu 

pierwiastka 113, kończących się izotopem mendelewa-254. W grudniu 2015 roku 

Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej uznała, że doniesienie japońskie spełnia 



wymogi stawiane odkryciu nowego pierwiastka. Pierwiastek nie posiada jeszcze 

zatwierdzonej nazwy, a jedynie nazwę systematyczną, ale propozycje jakie wysunęli japońscy 

badacze obejmują trzy nazwy: „japonium”, rikenium” i „nishinanium”. Ostatnia propozycja 

pochodzi od nazwiska japońskiego fizyka Yoshio Nishina. 

Flerow	

Pierwiastek 114, którego jeden z 

izotopów, niestety nadal nieodkryty, 

rozbudza szczególne zainteresowanie 

wśród fizyków. Chodzi o izotop 

zawierający w jądrze 114 protony i 184 

neutrony. Zgodnie z teorią budowy atomu powstałą w latach sześćdziesiątych dwudziestego 

wieku jądro atomowe takiego pierwiastka powinno charakteryzować się stosunkowo długim 

czasem życia. Podobnie stabilne powinny być jądra niektórych izotopów pierwiastków o 

liczbach atomowych od 112 (Kopernik) do 118 (Ununoctium). Z tego też powodu już w 

latach 1969-1972 poszukiwano flerowu (czy flerowa? proszę Wydawnictwo o konsultacje 

językową i ustalenie poprawnej odmiany) w naturalnie występujących minerałach. Niestety 

bezskutecznie. 

Pierwsza synteza atomów tego pierwiastka nastąpiła w grudniu 1998 roku w Instytucie 

Badań Jądrowych w Dubnej i została przeprowadzona przez zespół pod kierownictwem Jurija 

Kołakowicza Oganesiana. Wykorzystano bombardowanie plutonu-244 jonami wapnia-48 i 

otrzymano pojedynczy atom flerowu (flerowa?), którego okres połowicznego rozpadu 

wyniósł aż 30,4 sekundy. Wynik eksperymentu został opublikowany w styczniu 1999 roku. 

W kolejnych eksperymentach prowadzących do otrzymania flerowu (flerowa?) nigdy nie 

udało się uzyskać tak długo żyjących izotopów. Najprawdopodobniej w roku 1998 uzyskano 



metastabilny izomer flerowu-289. Glenn T. Seaborg amerykański fizyk pracujący w Berkeley 

w roku 1997 mówił, że jednym z najskrytszych marzeń było zobaczyć jeden z tych 

magicznych pierwiastków. Po ukazaniu się publikacji Rosjan, kolega i współpracownik 

poszedł do szpitala, w którym przebywał Seaborg i poinformował go o odkryciu 

„magicznego” pierwiastka. Niestety kontakt z Seaborgiem był już wtedy bardzo ograniczony. 

Zmarł on 25 lutego 1999 roku. 

W marcu 1999 roku przeprowadzono kolejne eksperymenty mające na celu syntezę 

pierwiastka 114. Tym razem zastąpiono pluton-244 izotopem tego metalu o masie atomowej 

242. Otrzymano dwa atomy innego izotopu flerowu (flerowa?), których czas połowicznego 

zaniku wynosił 5,5 sekundy. W czerwcu tego samego roku zespół w Dubnej powtórzył 

eksperymenty z roku 1998 otrzymując izotop o masie atomowej 289, co zostało dodatkowo 

potwierdzone badaniami przeprowadzonymi w grudniu 2002 roku. W styczniu 2009 roku 

Lawrence Berkeley National Laboratory potwierdziło odkrycie izotopów flerowu ((flerowa?) 

o masach atomowych 286 i 287, a kolejne dwa izotopu flerow-288 i flerow-289 zostały 

otrzymane w lipcu 2009 roku w laboratorium w niemieckim Darmstadt. W związku z tym w 

roku 2011 IUPAC uznało, że badacze z Dubnej otrzymali pierwiastek o liczbie atomowej 114 

w latach 2004-2007. Wyniki wcześniejszych eksperymentów zostały uznane za 

niewystarczające do uznania odkrycia. 

Ununpentium	

Prestiżowe czasopismo 

naukowe Physical Review C w 

numerze z dnia 2 lutego 2004 roku 

zamieściło komunikat dotyczący 

eksperymentów prowadzonych w 



Instytucie Badań Jądrowych Dubnej oraz w Lawrence Berkeley National Laboratory  w USA 

w sierpniu 2003 roku. W wyniku bombardowania ameryku-243 jonami wapnia-43 otrzymano 

cztery atomy pierwiastka o liczbie atomowej 115, które w czasie około 100 milisekund 

rozpadły się emitując cząstki alfa i tworząc atomy pierwiastka o liczbie atomowej 113. W 

roku 2011 komisja IUPAC rozpatrywała wyniki eksperymentów prowadzonych w Instytucie 

w Dubnej w latach 2004-2007 i stwierdziła, że jak na razie nie ma wystraczających podstaw 

do zatwierdzenia odkrycia pierwiastka 115. W roku 2013 badacze ze szwedzkiego 

Uniwersytetu w Lund oraz uczeni pracujący w niemieckim Darmstadt ogłosili wyniki swoich 

badań potwierdzających wyniki z lat 2004-2007. Kolejne potwierdzenie napłynęło od 

uczonych pracujących w Berkeley w roku 2015, i ostatecznie w grudniu tego roku IUPAC 

zatwierdziła odkrycie pierwiastka o liczbie atomowej 115 jako wynik wspólnych rosyjsko-

amerykańskich badań. Dla tego pierwiastka proponowane są dwie nazwy „langevinium” i 

“moscovium”. Pierwsza dla uczczenia francuskiego fizykochemika Paula Langevina, a druga 

wywodząca się lokalizacji Instytutu Badań Jądrowych w Rosji. 

Liwermor	

W 1998 roku polski fizyk Robert 

Smoleńczuk opublikował wyniki swoich 

teoretycznych rozważań nad możliwością 

otrzymania dwóch superciężkich 

pierwiastków 116 i 118. Zgodnie z 

wynikami obliczeń ich synteza powinna być możliwa w wyniku bombardowania ołowiu 

jonami kryptonu. W następnym roku w Physical Review Letters opublikowane zostało 

doniesienie uczonych z Lawrence Berkeley National Laboratory o dokonaniu syntezy tych 

pierwiastków zgodnie z przewidywaniami polskiego fizyka. Niestety rok 2000 przyniósł 



szereg doniesień o niemożliwości powtórzenia wyników eksperymentu przeprowadzonego w 

Berkeley. Dodatkowo naukowcom pracującym w laboratorium Lawrenceֹ’a również nie udało 

się uzyskać kolejny raz tego samego rezultatu. Dyrektor laboratorium w czerwcu 2002 roku 

wydał oświadczenie, że doniesienia sprzed dwóch lat zostały oparte o wyniki sfabrykowane 

przez pracującego przy eksperymencie Victora Ninova. 

19 czerwca 1999 roku w Dubnej przeprowadzono eksperyment polegający na 

bombardowaniu kiuru-248 jonami wapnia-48, w którego wyniku zaobserwowano powstanie 

pojedynczego atomu pierwiastka o licznie atomowej 116, który uległ przekształceniu z emisją 

cząstki alfa do izotopu flerowu (flerowa?). Kolejne badania z roku 2002 potwierdziły, że atom 

liwermoru (liwermora?) miał masę 293. W kwietniu i maju 2001 roku uzyskano kolejne 

atomy pierwiastka 116. Eksperymenty powtórzono na przełomie kwietnia i maja 2005 roku 

uzyskując osiem atomów dwóch izotopów liwermoru (liwermora?) o masach atomowych 293 

i 292, a w latach 2004-2006 zastępując kiur-248 izotopem o masie atomowej 245 otrzymano 

atomy liwermoru-290 i 291. W roku 2009 w Berkeley i Darmstadt uzyskano szereg izotopów 

tego pierwiastka o masach od 286 do 289. 

Nazwę „liwermorium” przyjęto w dniu 23 maja 2012 roku i pochodzi ona od nazwy 

miasta w Kalifornii (Livermore) będącego siedzibą Lawrence Livermore National Laboratory. 

Jednocześnie nawiązuje ona do Roberta Thomasa Livermore’a amerykańskiego ranczera 

założyciela miasta Livermor. 

Ununseptium	

W 2004 roku Instytut w Dubnej 

w Rosji zaproponował wspólne badania 

Oak Ridge National Laboratory z 

Tennessee nad otrzymaniem 



pierwiastka 117. Eksperyment miał polegać na bombardowaniu berkelu, którego jedynym 

producentem jest Oak Ridge National Laboratorium jonami wapnia. Niestety w tamtym 

czasie laboratorium w Tennessee zaprzestało produkcji berkelu więc współpraca nie doszła do 

skutku. W roku 2008 laboratorium w Stanach Zjednoczonych wyprodukowało 22 miligramy 

berkelu, co było wystarczającą ilością do podjęcia próby otrzymania pierwiastka 117. 

Przygotowanie próbki berkelu-249 zajęło łącznie 180 dni i została ona przygotowana do 

przetransportowania do Rosji. Cóż na drodze do rozwoju nauki stanęła rosyjska biurokracja. 

Próbki izotopu berkelu wędrowały przez Atlantyk pięć razy w tę i z powrotem zanim służby 

celne Rosji uznały, że posiadają wszystkie niezbędne pieczątki i pozwolenia. Wreszcie 

zostały przetransportowane do Instytutu Badawczego Reaktorów Atomowych w 

Dimitrowgradzie w powiecie Uljanowskim, gdzie zostały naniesione na powierzchni filmu 

tytanowego i w tej postaci przetransportowane do Dubnej. Eksperyment rozpoczął się w 

czerwcu 2009 roku, a w styczniu następnego roku uczeni z Instytutu Flerowa rozpoczęli 

eksperymenty, których wyniki przesłali do Lawrence National laboratory w Livermore w 

Kaliforni do analizy. 9 kwietnia 2010 roku w Physical Review Letters ukazał się oficjalny 

raport o otrzymaniu dwóch izotopów Ununseptium o masach atomowych 294 i 293. 

Eksperymenty zostały powtórzone w 2012 roku w Dubnej  kiedy wytworzono siedem 

atomów tego pierwiastka. W 2014 roku niemiecko-amerykański zespół potwierdził 

doniesienia rosyjskie sprzed dwóch lat otrzymując dwa atomy izotopu o masie 294. W 

grudniu 2015 roku IUPAC oficjalnie uznała istnienie pierwiastka o liczbie atomowej 117. 

Ununoctium	

Po publikacji teoretycznych 

obliczeń Roberta Smoleńczuka w 1998 

roku zespół fizyków pracujących w 



Berkeley podjął próbę otrzymania pierwiastka 118. I podobnie jak w przypadku pierwiastka 

116 wyniki były niepowtarzalne i niewiarygodne. 

Pierwsze atomy ununoctinum zostały zaobserwowane w 2002 roku w Dubnej przez 

zespół pracujący pod kierownictwem Jurija Oganessiana. Kolejne doniesienie o 

zaobserwowaniu trzech, a prawdopodobnie czterech, atomów tego pierwiastka pochodzi z 9 

października 2006 roku. Obserwacje zostały dokonane przez amerykańsko-rosyjski zespół 

naukowców, który bombardował kaliforn-249 jonami wapnia-48. W 2011 roku IUPAC nie 

znalazła uzasadnienia do uznania wyników badań z roku 2006 za wystarczające do 

dowiedzenia otrzymania pierwiastka 118. Dopiero w grudniu 2015 roku uznano, że 

pierwiastek 118 został otrzymany przez grupy badawcze z Dubnej i Livermore. 

Zakończenie	

W czasie gdy został otrzymany sztucznie pierwszy transuranowy pierwiastek, neptun, 

naukowcy nie wiedzieli ile kolejnych sztucznych pierwiastków da się zsyntezować. Dziś gdy 

układ okresowy obejmuje 118 pierwiastków nadal nie wiemy ile jeszcze jest uda się 

otrzymać. Jednak Edwin Mattison McMillan i Philip Hauge Abelson otrzymując pierwiastek 

o liczbie atomowej 93 mieli znacznie mniejszą wiedzę niż ta jaką posiadamy dzisiaj. W 

przeciągu czasu jaki upłynął od zastosowania cyklotronu w 1939 roku do dziś pojawiały się 

momenty kiedy wydawało się, że osiągnięto koniec możliwości dalszej syntezy kolejnych 

pierwiastków. Wzrost liczb atomowych pierwiastków wiąże się z obniżaniem ich trwałości, 

czasy połowicznego rozpadu promieniotwórczych pierwiastków stają się coraz krótsze 

przechodząc skalę od milionów lat do godzin, minut i wreszcie ułamków sekund. Na pewnym 

etapie badań obawiano się, że izotopy pierwiastków o liczbach atomowych 108-110 będą 

miały tak krótkie czasy życia, że zanim zdążą się utworzy ulegną rozpadowi. W związku z 

tym przewidywano, że układ okresowy ulegnie zamknięciu właśnie gdzieś w tym obszarze. 



Jednak doniesienia o eksperymentach, w których dokonano syntezy kolejnych pierwiastków 

pokazały, że teoretyczne rozważania są prawdziwe i kolejne pierwiastki można otrzymać. 

Oczywiście czasy życia izotopów kolejnych coraz cięższych pierwiastków są krótkie, ale nie 

aż tak jak przewidywały to teorie. Na szczególną uwagę zasługuje ten aspekt teoretyczny, 

który przewidywał, że pewne kombinacje liczby protonów i neutronów w jądrach atomowych 

super ciężkich pierwiastków będą stabilne, i znalazło to potwierdzenie eksperymentalne. Na 

tak zwanej wyspie stabilności, przewidywanej przez Glenna T. Seaborga w latach 

sześćdziesiątych dwudziestego wieku dla pierwiastków o liczbach atomowych około 110, 

znajduje się otrzymany sztucznie Kopernik (Z=112), którego izotop o masie atomowej 285 

ma czas połowicznego rozpadu około 29 sekund, a jego metastabilny izomer nawet 8,9 

minuty. Nie są to może duże wartości jeśli porównać je z takimi pierwiastkami jak bizmut, tor 

i uran, które jako cięższe od ołowiu nie są trwałe, ale których ich izotopy charakteryzują się 

czasami połowicznego rozpadu liczonemu w miliardach lat. Obliczenia oparte na 

teoretycznych modelach jąder atomowych wskazują, że kolejny obszar stabilności pojawi się 

dla pierwiastka o liczbie atomowej 164 i masie 482. Przewiduje się, że jego izotopy mogą 

wykazywać trwałość liczoną w godzinach. Jednak do sprawdzenia eksperymentalnego jeszcze 

daleko. Pewnie wcześniej uda się otrzymać pierwiastki o liczbach atomowych 120 i 126, 

których izotopy również powinny wykazywać większą trwałość. To jednak jest kwestia 

przyszłości czy uda się dokonać syntezy nowych, kolejnych pierwiastków. 

Przed rokiem 1750, czyli dość umowną datą, którą możemy przyjąć jaką tę kiedy 

analiza chemiczna została wprowadzona do badań naukowych, znanych było tylko 16 

pierwiastków. Od czasów starożytnych znane węgiel, żelazo, miedź, cynk, srebro, złoto, 

platyna, ołów, siarka i rtęć i odkryte później fosfor, arsen, selen, antymon. Postęp naukowy 

doprowadził w ciągu około dwudziestu lat do odkrycia gazów wodoru, azotu, tlenu, 

halogenów jak fluor, chlor i brom czy takich metali jak mangan, nikiel i bar. Do początku 



dziewiętnastego wieku liczba znanych pierwiastków uległa podwojeniu, a w wiek dwudziesty 

weszliśmy znając już 83 pierwiastki. Generalnie wiek dziewiętnasty był okresem 

największego i najszybszego rozwoju odkryć nowych pierwiastków chemicznych. Najwięcej 

odkryto w ciągu pierwszych dwudziestu pięciu lat, od 1800 do 1825 roku, XIX wieku. W tym 

czasie pracowały takie osobistości naukowe jak Klaproth, Berzelius czy Davy, który 

zastosował metody elektrochemiczne do badań nad składem materii. Kolejny postęp nastąpił 

gdy opracowano spektrometrię i radiometrię co pozwoliło na badanie metali ziem rzadkich. 

Chociaż ilość odkrytych w tym okresie czasu pierwiastków (1825-1875) jest mniejsza niż w 

poprzednim okresie to należy zdawać sobie sprawę, że wynikało to z faktu, że odkrywane 

były pierwiastki bardzo słabo rozpowszechnione, a tym samym trudne do identyfikacji. Z 

drugiej strony należy pamiętać, że były to początki metod spektroskopowych, a badacze 

dopiero uczyli się stosować je w analizie chemicznej. To, że w pierwszym ćwierćwieczu XX 

wieku odkryto tylko pięć nowych pierwiastków nie świadczy o załamaniu badań naukowych, 

jest natomiast widomym przejawem faktu, że właściwie wszystkie naturalnie występujące 

pierwiastki chemiczne zostały odkryte wcześniej. 

Gdybyśmy przyjrzeli się odkryciom pierwiastków chemicznych pod kątem 

naukowców to największa ilość odkryć dokonał szwedzki chemik C. Scheele, któremu 

zawdzięczamy odkrycie fluoru, chloru, manganu, molibdenu, baru i wolframu oraz łącznie z 

J. Priestleyem, tlenu. Cztery nowe pierwiastki odkrył W. Ramsay, a po trzy J. Berzelius, H. 

Davy. P. Lecoq de Boisbaudran. M. Klaproth i C. Mosander odkryli po trzy pierwiastki, 

odpowiednio tytan, cyrkon i uran oraz lantan, terb i erb. Odkrycie dwóch pierwiastków 

przypadło w udziale L. Vaquelinowi, beryl i chrom i W. Wollastonowi, który odkrył rod i 

pallad. W tej grupie znajdują się też R. Bunsen i G. Kirchhoff, C. Auer von Welsbach, P. 

Cleve i S. Tennant. Należy jednak pamiętać, że odkrycia naukowe rzadko są wynikiem pracy 

jednego badacza, przykładowo Ramsay odkrył argon współpracując z Rayleighem, hel z 



Crookesem a krypton, neon i ksenon z Traversem. Odkrycia pierwiastków 

promieniotwórczych zawdzięczamy Marii Skłodowskiej-Curie i Piotrowi Curie, którzy 

wyekstrahowali polon i rad z blendy uranowej.  

Jest jeszcze jedna rzecz, z której należy zdawać sobie sprawę rozpatrując odkrycia 

pierwiastków chemicznych. Wiele z tych odkryć, przynajmniej w początkowej fazie, dotyczy 

wydzielenia i scharakteryzowania związków chemicznych a nie czystych pierwiastków. 

Przykładem mogą być halogeny, a szczególnie fluor, odkryty przez C. Scheele w 1771 roku, 

ale tak naprawdę jest to rok otrzymania przez niego kwasu fluorowodorowego, a nie czystego 

fluoru. Dopiero pięćdziesiąt lat później Lavoisier wysunął hipotezę, że kwas ten zawiera 

nowy pierwiastek chemiczny, chociaż błędnie założył, że w cząsteczce kwasu znajduje się 

tlen. Po kolejnych latach Davy i Ampere w 1810 roku, udowodnili, że kwas ten składa się z 

wodoru i nieznanego pierwiastka, który ostatecznie został wydzielony w roku 1886. Tu 

nasuwa się pytanie, którą z tych dat uznać za rok odkrycia fluoru. Przyjmuje się rok, w 

którym Scheele otrzymał kwas fluorowodorowy, ale wtedy nikt nie zdawał sobie sprawy z 

tego co zostało odkryte. Podobnie wygląda odkrycie chloru. Znowu Scheele odkrywa 

zdeflogistonowany kwas solny, który jak wiemy jest chlorem, ale w momencie odkrycia 

pojęcie pierwiastka chemicznego jeszcze nie istniało. Dopiero w 1810 roku Davy odkrywa 

pierwiastkową naturę tego gazu. Z drugiej strony Davy jest odkrywcą metali alkalicznych, 

sodu, potasu i metali ziem alkalicznych, magnezu, wapnia, ale sole tych metali były znane i 

wykorzystywane od wieków. Kolejny halogen, jod, został odkryty od razu w formie 

substancji prostej, i w krótkim czasie uznano go za pierwiastek. To pokazuje, że nie ma 

jednoznacznej definicji odkrycia pierwiastka chemicznego, w niektórych przypadkach 

uznajemy daty odkrycia związków, w innych wydzielenie pierwiastka z jego związku, a w 

jeszcze innych przypadkach odkrycie bezpośrednio wolnego pierwiastka.  



W podobny sposób możemy rozważyć odkrycia bromu, itru i helu. W pierwszym 

przypadku za datę odkrycia uznajemy moment wydzielenia bromu w stanie wolnym, W 

przypadku itru otrzymanie jego tlenku, który czterdzieści lat później okazał się mieszaniną 

tlenków pierwiastków ziem rzadkich. Za moment odkrycia helu przyjmujemy natomiast datę 

zaobserwowania nieznanych linii w widmie spektralnym światła słonecznego. Sytuacja na 

tyle precedensowa, że nie mająca związku z badaniami substancji występujących na ziemi. 

Oczywiście później pierwiastek ten został wydzielony z gazów atmosferycznych, ale po raz 

pierwszy znaleziony został daleko poza dostępnym nam środowiskiem pozostając do roku 

1895 w sferze hipotez. 

Jak widać nie można jednoznacznie określić daty odkrycia pierwiastka chemicznego, 

bo praktycznie każdy przypadek jest inny. Oparcie się na fakcie otrzymaniu go w formie 

czystej spowodowałoby kuriozalną sytuacje, w której część metali ziem rzadkich 

musielibyśmy uznać za jeszcze nie odkryte, gdyż ich wydzielenie w postaci czystej nie 

nastąpiło do tej pory i nie nastąpi z powodu tego, że nie ma takiej potrzeby. Niektóre 

pierwiastki, jak superciężkie transfermowce znamy jedynie na podstawie wyników badań 

rozpadu ich jąder i najprawdopodobniej nigdy nie zostaną otrzymane w ilościach 

pozwalających je dokładnie przebadać. 
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