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La taula periòdica és el fruit del treball de cen-
tenars de persones que durant segles han inten-
tat contestar a la pregunta: de què estan fetes 
les coses?

Els grecs van proposar quatre elements: ai-
gua, aire, terra i foc, que durant més de 2000 
anys serviren com a resposta. Actualment, exis-
teixen 118 elements, dels quals sols 92 són na-
turals. Cap dels elements proposats pels grecs 
forma part d’aquesta llista d’elements.

Amb els anys la taula periòdica s’ha convertit 
en la icona més coneguda de la ciència. En ella 
es resumeix l’esforç per posar ordre al caos.

En aquest article ens centrarem en l’origen 
del nom i el símbol. A priori, podria semblar que 
cada element químic és representat pel seu sím-
bol, que aquest ha de veure amb el seu nom i 
que a més està format per una o dues lletres, 
però la realitat és que l’origen dels noms dels 
elements químics és variat. Poden ser:

Noms procedents de l’antiguitat
MERCURI (Hg)

Origen. Del nom: l’origen del nom és degut 
a la mobilitat del metall, se li va assignar el nom 
del déu Mercuri (alat i inquiet missatger); a més 
del del planeta. Del simbol: l’origen del símbol 
amb què es representa, Hg, prové del grec δωρ 
(hýdor) <aigua> + aργυρος (árgyros)  <argent> 
= hydrargyros, que els romans traduïren com a  
Argentum Vivum, que significa <argent líquid>.

Info: Exactament no se sap on, ni qui el va 
descobrir. És un metall que fins fa poc temps no 
es va tindre determinada la seua antiguitat, però 
s’especula que era conegut pels antics xinesos i 
hindús, abans del 2000 aC. Els grecs l’utilitzaven 
per a fabricar pomades i els romans per a fabri-
car cosmètics. A més, es creu que en l’antigui-
tat es va trobar en tombes egípcies datades en 
1500 aC; i també en una llegenda es diu que va 

ser descobert a Idrija, una localitat d’Eslovènia, 
al voltant de 1490.

ANTIMONI (Sb)
Origen. Del nom: Conta la llegenda que en 

un convent de monjos s’utilitzava l’antimoni com 
a remei medicinal, però com que els seus com-
postos són tòxics, molts d’ells van morir per la 
seua ingestió. Per això se li va posar el nom d’an-
timoni, que significa Antimonjos. Del simbol: Si 
ens fixem en la taula periòdica, ens trobem amb 
alguna cosa estranya. Encara que el nom és 
Antimoni el seu símbol químic és Sb. Com és 
possible que s’anomene Antimoni i el seu símbol 
siga Sb? En llatí s’anomenava Stibium (d’ací el 
símbol Sb), que procedia de l’antic Egipte, on 
li deien Stmy. I com va passar d’anomenar-se 
Stmy a Antimoni? Stmy va passar al grec com 
Stíbi. En l’època medieval havia passat a l’àrab 
com a Ithmid. Ithmid va rebre diverses transcrip-
cions. Una d’elles era Athmoud. Quan és llati-
nitzada passa a Ãtimõii (la segona i no es té en 
compte, ja que es deu al cas genitiu). Així que 
ens queda Ãtimõi. L’accent de damunt de la o 
s‘interpretà com una n (era habitual en la grafia 
medieval, d’ací procedeix la ñ en castellà). En un 
principi eren dues enes, però la segona es po-
sava dalt com en «moño» en castellà). Així que 
erròniament s’interpretà: Ãtimoni. L’accent de la 
A també es considerà n i en llatinitzar-la esdevin-
gué Antimonium, en la nostra llengua, Antimoni.

Info: És un mineral conegut des de l’antigui-
tat. La seua troballa és anònima, però les propi-
etats varen ser descrites al voltant de l’any 1450 
per l’alquimista Basil Valentine, que es consi-
dera el seu descobridor.

L’antimoni i els seus compostos eren ámpli-
ament coneguts en l’època antiga, fins i tot, po-
dem trobar un gerrot fet d’antimoni amb més de 
5000 anys al Museu del Louvre a París.

L’origen dels noms dels elements
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Hg

Ta Cm

150 ANYS DE TAULA PERIÒDICA

57



DAUALDEU · Solstici d’estiu de 2019

Noms derivats de cossos 
celestes
URANI (U)

Origen. Aquest element va ser anomenat en 
honor al planeta Urà que acabava de ser desco-
bert i pel déu grec Uranos. 

Info: Va ser descobert per Martin Klaproth 
a Alemanya l’any 1789, quan va reconèixer un 
element desconegut en la pechblenda i va in-
tentar aïllar-lo. Va ser aïllat per primera vegada 
per Eugene Peligot el 1841, mitjançant reduc-
ció del clorur d’urani (IV) anhidre amb potassi. 
La radioactivitat natural de l’urani la va detectar 
Becquerel 55 anys més tard.

SELENI (Se)
Origen: De la paraula grega Selene, que sig-

nifica Lluna. El nom ve de la seua semblança al 
tel·luri, a causa que el tel·luri havia sigut anome-
nar així per la terra.

Info: Va ser descobert per Jöns Berzelius a 
Suècia, el 1817, quan analitzava mostres de cert 
àcid sulfúric preparat en una ciutat minera sueca 
i, hi va trobar una impuresa que va creure que es 
tractava d’un nou metall. Al principi, va pensar 
que hauria de tractar-se del tel·luri, però quan va 
aïllar el metall, va demostrar ser una mica més: 
un nou element que s’assemblava al tel·lur.

Noms de personatges mitològics
TÀNTAL (Ta)

Origen. De la paraula grega Tantalos, perso-
natge de la mitologia grega que va ser condem-
nat pels déus a no poder beure ni menjar (aquest 
element no és atacat pels àcids i potser d’ací 
el nom, ja que Tàntal tampoc no podia beure 
ni menjar), pare de Níobe (ja que tàntal i niobi 
es troben junts i tenen propietats anàlogues). El 
nom de tàntal es va triar per la dificultat de trobar 
un dissolvent per al seu òxid.

Info: Encara que va ser descobert per Eke-
berg l’any 1802, molts químics pensaven que el 
niobi i el tàntal eren el mateix element, fins que 
Rose, el 1844, i Marignac, el 1866, van demos-
trar que els àcids niòbic i tantàlic eren diferents.

NIOBI (Nb)
Origen. Del nom propi grec Níobe, filla de 

Tàntal. Sobre 1750, el governador colonial de 
Connecticut (EUA) va enviar a Londres un mi-
neral estrany. Hatchett el va analitzar el 1801 i 
va anomenar el nou metall columbi (per Colúm-
bia, el poètic sobrenom de la nova nació dels 
Estats Units). Anys després, en analitzar una 
segona fracció, Wollaston va declarar que el 
columbi era el mateix element que el tàntal. El 
1846, Rose va provar que Hatchett tenia raó, el 
columbi era molt similar al tàntal però no idèntic. 
Per això,  se li va donar el nom de niobi, com la 
filla de Tàntal.

Info: Va ser descobert per Charles Hatchett 

a Anglaterra el 1801.Hatchett sabia que existia 
el niobi, però va ser incapaç d’aïllar-lo. Va ser 
Blomstrand, l’any  1864, qui va obtindre el me-
tall reduint el clorur de niobi calfant-lo en atmos-
fera d’hidrogen.

Noms d’elements procedents 
dels seus minerals o d’algun 
compost derivat
LITI (Li)

Origen. De la paraula grega lithos <pedra>, 
aparentment pel fet que va ser descobert en un 
mineral i no es trobava lliure en la natura.

Info: Encara que va ser descobert per Arf-
vedson l’any 1817, en la petalita, a causa de 
l’analogia d’aquest element amb dos del seu 
grup: sodi i potassi; no va ser fins 1818 quan 
H. Davy i W. T. Brande van aconseguir aïllar 
l’element mitjançant l’electròlisi de l’òxid de liti. 
Posteriorment, el 1855, Bunsen i Matthiessen 
van aconseguir obtindre liti en grans quantitats, 
mitjançant l’electròlisi del clorur de liti.

BARI (Ba)
Origen. De la paraula grega barys, que sig-

nifica <pesat>, en atenció a la gran densitat de 
molts dels seus compostos.

Info: Va ser descobert per Sir Humphrey 
Davy a Anglaterra el 1808. La barita (òxid de 
bari) va ser diferenciada de la calç (òxid de calci) 
per Scheele el 1774. El bari elemental va ser aï-
llat per Davy mitjançant electròlisis de barita fosa 
amb òxid de mercuri.

Noms d’elements pel color
RUBIDI (Rb)

Origen. El seu nom prové de la paraula llatina 
rubidius, que significa <roig obscur>, per la línia 
roja que emetia l’element espectroscòpicament.

Info: Va ser descobert el 1861 per Robert 
Bunsen i Gustav Kirchhoff en la lepidolita, (mi-
neral del grup de les miques descrita el 1792 
pel químic alemany Martin Heinrich Klaproth 
i anomenada lepidolita pel mot grec lepivβ-lepis, 
que significa <petxina>, en referència a la seua 
estructura escatada; amb un espectroscopi, va-
detectar les dues ratlles característiques de l’es-
pectre d’emissió d’aquest element i que són la 
raó del seu nom.

CESI (Cs)
Origen: De la paraula llatina caesius, que 

significa <cel blau> o <blau cel>, al·ludint a la 
línia espectroscòpica de color blau que emetia 
aquest element.

Info: Va ser descobert espectroscópicamen-
te per Bunsen i Kirchhoff en mostres d’aigua mi-
neral de Durkheim. La seua identificació es va 
basar en dues línies brillants de color blau que 
apareixien en l’espectre.
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Noms derivats de la mateixa olor 
de l’element
OSMI (Os)

Origen. De la paraula grega osme, que sig-
nifica <olor>, pel fet que un compost d’aquest 
element presentava una olor molt desagradable.

Info: Va ser descobert per Tennant en el resi-
du insoluble en aigua règia (mescla d’àcid clorhí-
dric i nítric) del platí brut. Aquest residu insoluble 
era de color fosc. A més de l’osmi, també hi va 
ser trobat l’iridi.

BROM (Br)
Origen. De la paraula grega brómos que sig-

nifica <pudor, pesta >, a causa de la fortor desa-
gradable, sobretot, dels seus vapors.

Info: El químic francés Balard, que estava 
treballant amb sals precipitades de l’aigua dels 
pantans de Montpeller, va descobrir que, en 
afegir certs productes químics, hi apareixia una 
substància de color marró, irritant i d’olor desa-
gradable, es va comprovar que era un nou ele-
ment químic: el brom. En condicions habituals 
és líquid.

Elements amb nom de lloc
En aquest cas es pot reconèixer l’origen del 

terme que anomena l’element (exceptuant-ne 
casos amb topònim llatí antic).

Les raons per les quals un element rep el nom 
d’un determinat país o ciutat són diverses: per a 
destacar la nacionalitat del descobridor, el país 
on va ser descobert o simplement per a honrar 
el treball realitzat en un cert lloc referent a la in-
vestigació química.

DUBNI (Dd)
Origen del nom: l’Institut nuclear de Dubna, 

implicat en la recerca d’elements pesats.
Info: El van descobrir un grup decientífics de 

l’Institut Nuclear de Dubna i de la Universitat de 
Califòrnia, Berkeley, l’any 1967. Els russos el van 
obtindre bombardejant Am-243 amb Ne-22. Els 
americans l’aconseguiren bombardejant Cf-249 
amb N-15.

EUROPI (Eu)
Origen del nom: Europa.
Info: Descobert per Eugene Demarcay, el 

1901. El 1890, Boisbau-
dran va obtindre les prime-
res fraccions de concentrats 
de samarigadolini que tenien 
algunes línies espectrals que 
no corresponien ni al samari 
ni al gadolini. Aquestes línies 
pertanyien a l’europi. En for-
ma pura no s’ha obtingut fins 
fa uns pocs anys.

Es
Eu

Lu
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LUTECI (Lu)
Origen del nom: del topònim llatí Lutetia, 

l’actual París, ja que va ser aïllat per primera ve-
gada per un francés.

Info: Georges Urbain i Carl Auer von 
Welsbach, l’any 1907, va descobrir un procés 
pel qual l’iterbi de Marignac podia ser separat en 
dos elements diferents: iterbi (neoiterbi) i luteci.

POLONI (Po)
Origen del nom: Polònia, lloc de naixement 

de Marie Curie.
Info: Va ser el primer element descobert per 

Marie Sklodowska Curie (1898), en intentar 
trobar l’origen de la radioactivitat de la pech-
blenda de Joachimsthal (Bohèmia). Hi va caldre 
unes tones del mineral pechblenda per a obtin-
dre quantitats ínfimes de poloni. Van aïllar el po-
loni mitjançant mesuraments de la radioactivitat, 
aquells munts del mineral que més radioactivitat 
emetien eren els que contenien poloni. Va ser 
així com van anar concentrant-ho fins a aïllar-lo.

Noms de destacades 
personalitats de la ciència

En el cas d’aquests elements, el nom honora  
grans personatges, homes i dones, que han de-
dicat la seua vida al món de les ciències i, amb 
el seu treball, han contribuït a completar la ta pe-
riòdica tal com la coneixem ara.

COPERNICI (Cn)
En honor a Nicolau Copèrnic, astrònom 

polonés.
CURI (Cm)

En honor a Marie Curie, física polanesa, i Pi-
erre Curie, físic francés.
EINSTENI (Es)

En honor a Albert Einstein, físic alemany.
FERMI (Fm)

En honor a Enrico Fermi, físic italià.
MEITNERI (Mt)

En honor a Lisa Meitner, física austríaca.
MENDELEVI (Md)

 En honor a D. I. Mendeléiev, químic rus.
NOBELI (No)

En honor a Alfred Nobel, químic suec.
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Nomenclatura dels elements nous
D’alguns dels elements de nombre atòmic superior a 100 se’n parlà bastant abans del seu descobri-

ment. Com que eren necessaris noms per a aquests elements, la IUPAC (Unió Internacional de Química 
Pura i Aplicada) aprovà una nomenclatura sistemàtica i uns símbols de tres lletres per a ser utilitzats abans 
de la posada d’un nom trivial.

Segons la nomenclatura sistemàtica el nom de l’element es dedueix del nombre atòmic mitjançant les 
arrels numèrics següents:

0 = nil; 1 = un; 2 = bi; 3 = tri; 4 = quad; 5 = pent; 6 = hex; 7 = sept; 8 = oct; 9 = enn

Aquestes arrels s’ajunten segons l’ordre dels dígits del nombre atòmic de l’element i s’hi afegeix el 
sufix i. La n terminal d’enn s’elimina quan va davant de nil, i la i de bi i tri quan es troba davant el sufix i. El 
nombre sistemàtic d’un element de nombre atòmic superior a 100 es compon de les inicials de les arrels 
numèriques del seu nom.

A continuació indiquem els noms sistemàtics, els que s’utilitzaren abans dels noms trivials actualment 
recomanats per la IUPAC.

A S D E T L U T E C I M B U U

G I T E T X C A R B N B C M Y

H M F N X A C T I N I I U C H

G I V B J J K L N P G Y C A I

A D B N M K E Ç P O U D S F O

O O I H J B F U J H F S G H J

I E B S H J O J R K I R T N H

N S R B P N V H K O F Y Y I B

O A O O F R N M R L P H G H O

C R I S H J O A N I G I J O O

R P B F V N Ñ S B B H U K N I

I G R D C C E R I R V J K I N

Z N E O J G D W R D C H N U F

F M T S Z H K N E S A R S M A

C O I N R O F I L A C D D F H

Quants elements hi trobes?
David Martínez i José Restrepo · 4t ESO · IES A. Llidó.

Solució
 zirconi, praseodimi, 

or, disprosi, californi, 
ceri, bohri, terbi, iterbi, 
europi, hassi, nihoni, 
hafni, actini, luteci, bor.
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Nombre atòmic Nom sistemàtic Símbol sistemàtic Nom trivial Símbol trivial
101  Unniluni  Unu  Mendelevi  Md
102  Unnilibi  Unb  Nobeli  No
103  Unniltri  Unt  Laurenci  Lr
104  Unnilquadi  Unq  Rutherfodi  Rf
105  Unnilpenti  Unp  Dubni  Db
106  Unnilhexi  Unh  Seaborgi  Sg
107  Unnilsepti  Uns  Bhori  Bh
108  Unnilocti  Uno  Hassi  Hs
109  Unnilenni  Une  Meitneri  Mt
110  Ununnili  Uun  Darmstadti  Ds
111  Unununi  Uuu  Roentgeni  Rg
112  Ununbi  Uub  Copernici  Cn
113  Ununtri  Uut  Nihoni  Nh
114  Ununquadi  Uuq  Flerovi  Fl
115  Ununpenti  Uup  Moscovi  Mc
116  Ununhexi  Uuh  Livermoni  Lv
117  Ununsepti  Uus  Tennessi  Ts
118  Ununocti  Uuo  Oganessó   Og


