
 
Pierwiastek Copernicium – dlaczego istnieje i jak został odkryty 
 
W lutym mamy okazję świętować wiele ważnych rocznic i wydarzeń. 19 lutego 1473r. 
urodził się Mikołaj Kopernik, odkrywca kopernikańskiego układu planetarnego. 26 
lutego 1898r. to data urodzin Aleksandra Jabłońskiego, jednego z inicjatorów i 
organizatorów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 100 lat temu Ernest 
Rutherford w „Philosophical Magazine” zamieścił swój słynny artykuł o budowie 
atomu („Structure of the Atom”). Jego wystąpienie miało miejsce w lutym 1911r., a 
adresowane było do Manchesterskiego Towarzystwa Literackiego i Filozoficznego (to 
znamienite towarzystwo wówczas nie było stowarzyszeniem fizyków). 9 lutego 1996r. 
stworzono w warunkach laboratoryjnych pierwszy atom nowego pierwiastka 112, a 
19 lutego 2010r. w rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika wysunięta przez nas 
propozycja, aby pierwiastek 112 nosił nazwę “copernicium” i był oznaczony 
symbolem „Cn”, została ostatecznie zaakceptowana przez IUPAC (Międzynarodową 
Unię Chemii Czystej i Stosowanej). 

Przyjmuję jako wielki zaszczyt fakt zaproszenia mnie przez Uniwersytet Mikołaja 
Kopernika do wygłoszenia wykładu podczas dorocznego cyklu wykładów 
organizowanych w celu upamiętnienia Profesora Jabłońskiego oraz innych 
wspomnianych wyżej rocznic. Chciałbym zatem podziękować Panu Michałowi 
Zaleskiemu, Prezydentowi Torunia oraz Panu Profesorowi Andrzejowi 
Radzimińskiemu, Rektorowi Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, za zaproszenie i 
gościnność. Chciałbym również serdecznie podziękować Panu Profesorowi 
Włodzimierzowi Jaskólskiemu, Dyrektorowi Instytutu Fizyki, za przygotowanie i 
organizację mojej wizyty. Chciałbym również wyrazić swoją wdzięczność mojemu 
znamienitemu przyjacielowi, Profesorowi Adamowi Sobiczewskiemu, który był moim 
mentorem w zakresie fizyki teoretycznej i któremu światowa wspólnota naukowców 
zajmujących się pierwiastkami ciężkimi zawdzięcza niezwykle ważny wkład w tę 
dziedzinę badań.  

W ten sposób chciałbym nawiązać do tematu mojego wykładu: “Nowy 
pierwiastek copernicium – dlaczego istnieje i jak został odkryty”. W celu zrozumienia 
kwestii leżących u podłoża tego zagadnienia, warto cofnąć się do historii chemii I 
fizyki jądrowej.  

W latach 1869-70, kiedy Dymitr Mendelejew i Lothar Meyer opracowali układ 
okresowy pierwiastków, znanych było 55 pierwiastków, z których wszystkie 
znajdowały się w przyrodzie.  W następnych latach wypełniano luki w układzie 
okresowym, w tym wszystkimi gazami szlachetnymi. Po odkryciu radioaktywności w 
1895r. przez Becquerela, Pierre Curie i Maria Skłodowska-Curie zaczęli wypełniać 
dużą lukę w pierwiastkach istniejących pomiędzy bizmutem (pierwiastek 83) i torem 
(90). Wszystkie te pierwiastki są radioaktywne, wśród nich również polon, pierwszy 
radioaktywny pierwiastek po bizmucie, nazwany tak na cześć ojczyzny jego 
odkrywczyni, Marii Skłodowskiej-Curie.   

Od momentu, gdy w 1931r. poznano skład jądra atomu zbudowanego z 
protonów i neutronów, naukowcy zaczęli zastanawiać się na pytaniem, czy istnieją 
pierwiastki poza uranem oraz ile i jakie cechy takie pierwiastki będą posiadać. Dwa 
zespoły badaczy pracowały intensywnie nad tym zagadnieniem, jeden w Rzymie pod 
kierownictwem Enrico Fermiego i jeden w Berlinie zgromadzony wokół chemika Otto 
Hahna i fizyk Lise Meitner.  



Ich pomysł polegał na napromienianiu uranu neutronami. Powstające w ten 
sposób cięższe jądro, które nazywamy izotopem, powinno ulegać rozpadowi w taki 
sposób, że dodatkowy neutron przekształca się w proton i emitowane są dwie lekkie 
cząsteczki – elektron i tzw. neutrino. Rozpad beta to specjalistyczna nazwa 
oznaczająca ten proces rozpadu. W ten sposób liczba atomowa wzrasta o jeden i 
powstaje nowy pierwiastek. Taki rozpad jest energetycznie możliwy, ponieważ nowe 
jądro potomne jest stabilniejsze niż jądro macierzyste. Taki był cel, ale Otto Hahn 
stwierdził, że jądro rozpadło się na dwie części. Proces ten nazwano 
rozszczepieniem jądra atomu, a Lise Meitner, która wtedy już uciekła z Niemiec, 
opisała to zjawisko w ramach kroplowego modelu jądra atomowego. Miało to miejsce 
pod koniec 1938r.  

Chciałbym dodać ponadto, że w naturze proces ten, czyli wychwyt neutronów i 
następujący po nim rozpad beta, występuje w syntezie wszystkich pierwiastków 
ciężkich do bizmutu. Zdarza się to w otoczeniu czerwonego olbrzyma, tj. gwiazdy 
która powstaje ze słońca po spaleniu całego wodoru w hel, a niektórych lżejszych 
pierwiastków – do żelaza i niklu. Do wytworzenia toru i uranu oraz prawdopodobnie 
nieodkrytych jeszcze, a posiadających długi okres trwania pierwiastków 
superciężkich sam czerwony olbrzym nie wystarczy. W tym wypadku potrzebny jest 
wybuch supernowej, który pozwala na wychwyt 20 do 30 neutronów w jednej chwili.  

Po odkryciu rozszczepienia jądra atomowego naukowcy poczynili wielki postęp 
w zrozumieniu szczegółów budowy jądra. Stworzono model powłokowy wyjaśniający, 
że protony i neutrony wewnątrz jądra ułożone są w powłoki, podobnie jak elektrony w 
modelu atomu Bohra. Powłoki są wypełnione do tzw. liczb magicznych, którymi są 2, 
8, 20, 50 oraz 82 zarówno dla protonów i neutronów, jak również 126 dla neutronów. 
Jądra z tymi liczbami są kuliste, a wiążąca je energia jest szczególnie duża, 
podobnie jak ma to miejsce z gazami szlachetnymi w przypadku atomu. Najcięższe 
jądro istniejące w przyrodzie z takimi zamkniętymi powłokami posiada 82 protony i 
126 neutronów. Ich suma, czyli 208, nazywana jest względną masą atomową.  

Z racji olbrzymiego sukcesu modelu powłokowego naukowcy wkrótce zaczęli go 
stosować do obliczania następnych zapełnień powłok. Wśród nich byli Profesorowie 
Sobiczewski, Szymański i Wycech z Uniwersytetu Warszawskiego. Stwierdzili, że 
następną powłoką dla protonów powinno być 126, później rozważano także 114 lub 
120, a dla neutronów 184. Jądra z pewną liczbą protonów i neutronów zbliżoną do 
powyższych wartości powinny być szczególnie stabilne, tworząc wyspę superciężkich 
pierwiastków w morzu niestabilności. Nadzieje powodowały szybsze bicie serca u 
naukowców, a intensywne działania prowadzące do znajdowania tych jąder w 
przyrodzie lub wytwarzania ich w laboratorium rozpoczęły się w połowie lat 60-tych.  

W naszym laboratorium GSI (Instytut Badań Ciężkich Jonów) akcelerator 
ciężkich jonów o nazwie UNILAC (Uniwersalny Akcelerator Liniowy) zaczął działać w 
1975r. Ten akcelerator mógł wytworzyć intensywne wiązki wszystkich stabilnych 
pierwiastków. Celem było napromieniowanie cienkich tarcz z metalowej folii wiązkami 
jonów z akceleratora. Spodziewano się, że dwa jądra zderzą się, połączą, nastąpi ich 
fuzja i powstanie nowe superciężkie jądro i pierwiastek.  

Złożony system wykrywania został stworzony w celu bezpiecznego wykrywania i 
identyfikacji nowoutworzonego jądra. W pierwszym etapie cząsteczki wiązki są 
oddzielane od produktów reakcji rozszczepienia za pomocą odchyleń 
elektrostatycznych i magnetycznych. Zadanie to jest realizowane za pomocą filtra 
prędkości SHIP (Separator for Heavy Ion Reaction Products). W drugim etapie, 



nukleony są zatrzymywane na płytkach krzemowych, co pozwala na mierzenie czasu 
implantacji, energii implantacji oraz obszaru detektora, gdzie to zdarzenie nastąpiło. 
Jeżeli jądro ulega rozpadowi, mierzymy na podstawie rozpadu radioaktywnego tę 
samą informację, czas, energię oraz pozycję i ponownie tę samą informację, kiedy 
jądro potomne ulega rozpadowi, etc. W ten sposób mierzymy łańcuchy całkowitego 
rozpadu, które ostatecznie prowadzą do znanego wcześniej jądra i tym samym 
pozwalają na jednoznaczną identyfikację nowo-zsyntetyzowanego pierwiastka.  

Metoda ta została opracowana 35 lat temu przez zespół SHIP. Chciałbym 
serdecznie podziękować moim ówczesnym współpracownikom: Gottfriedowi 
Münzenbergowi, Willi Reisdorfowi, Karlowi-Heinzowi Schmidtowi oraz Profesorowi 
Peterowi Armbrusterowi, który wtedy kierował naszym instytutem za to, że razem 
mogliśmy przeżyć te pierwsze fascynujące lata w GSI.  

Stosując ołów jako materiał do tarcz oraz wiązki chromu, żelaza i niklu 
stworzyliśmy nowe pierwiastki z liczbami atomowymi od 107 do 11 w latach 1981-
1994. Przyjęte nazwy tych pierwiastków to bohr (107), has (108), meitner (109), 
darmsztadt (110) oraz roentgen (111). 

Te eksperymenty nauczyły nas, że takie ciężkie pierwiastki można wytworzyć w 
laboratorium. Dowiedzieliśmy się, w jaki sposób ulegają rozpadowi i jaka jest 
optymalna wiązka energii do ich wytworzenia. Te pierwiastki nie były jednak 
oczekiwanymi podwójnie magicznymi, kulistymi superciężkimi pierwiastkami. 
Mogliśmy potwierdzić istnienie małej wyspy zwiększonej stabilności, gdzie jądra był 
zdeformowane niczym dynie. Prof. Sobiczewski oraz jego współpracownicy w 
rozważaniach teoretycznych przewidzieli umiejscowienie takiej wyspy przy liczbie 
protonów 108 i liczbie neutronów 162.  

Po koniec stycznia 1996r. byliśmy gotowi do rozpoczęcia eksperymentu 
poszukiwania nowego pierwiastka 112. Jako reakcję wybraliśmy kombinację wiązki 
cynku i ołowianej tarczy. Po dwóch tygodniach napromieniania, 9 lutego, 
zmierzyliśmy pierwszy łańcuch rozpadu pochodzący od nowego pierwiastka 112. W 
ten właśnie sposób powstał pierwiastek 112. Szczególne właściwości łańcucha 
rozpadu wyraźnie pokazały, że wyspa zdeformowanych stabilnych jąder została 
przecięta, ośrodkiem najwyższej stabilności jest liczba protonów 108 i liczba 
neutronów 162, co zresztą przewidziano w rozważaniach teoretycznych. 
Zobaczyliśmy, że pierwiastek 112 nadal wykorzystuje stabilność wyspy 
zdeformowanych jąder. To powód, dla którego pierwiastek 112 istnieje.   

Drugi łańcuch mierzono w kolejnym eksperymencie w maju 2000r. W 2004r. tę 
samą reakcję poddano badaniu w Japonii w laboratorium RIKEN koło Tokio, a nasi 
koledzy z zespołu badawczego pod kierownictwem Kosuke Mority zmierzyli jeszcze  
dwa łańcuchy rozpadu, co potwierdziło nasze wcześniejsze dane. Całkowita ilość 
danych przekonała komisję IUPAC, która jest odpowiedzialna za nazywanie nowych 
pierwiastków. 27 kwietnia 2009r. zostaliśmy poproszeni przez Przewodniczącego 
Sekcji Chemii Nieorganicznej, Profesora Kazuyuki Tatsumi, o przedstawienie 
propozycji nazwy dla nowego pierwiastka. 

Nadszedł wtedy czas na stworzenie zespołu odkrywców. 21 naukowców z 
Niemiec, Finlandii, Rosji i Słowacji  miało stworzyć nazwę dla pierwiastka 112. W 
odróżnieniu od innych takich okoliczności, nie spotkaliśmy się na żadnym spotkaniu 
roboczym dotyczącym tworzenia nazwy, tylko staraliśmy się znaleźć rozwiązanie 
kontaktując się ze sobą pocztą elektroniczną. Było to rozwiązanie lepsze i szybsze, 



tak jak zresztą myśleliśmy od samego początku. Bez długich debat od razu 
zdecydowaliśmy się Mikołaja Kopernika.  

Naszym celem było uczczenie naukowca, którego dorobek wywarł olbrzymi 
wpływ na nasze życie i kulturę na skalę historyczną. Osoba naszego kandydata 
pozostawała w całkowitej harmonii z ideami, które nam przyświecały, gdy nowemu 
pierwiastkowi nadawaliśmy jego imię. Jego motywacja do zrozumienia natury 
wynikającego z efektów obserwacji stanowi również motywację dla naszej pracy. 
Chciałbym teraz zacytować istotny fragment z rekomendacji IUPAC w odpowiedzi na 
naszą propozycję:  

„Mikołaj Kopernik urodził się 19 lutego 1473 w Toruniu w Polsce i zmarł 24 maja 
1543r. we Fromborku, również w Polsce. Jego dorobek wywarł wyjątkowy wpływ na 
ludzką myśl filozoficzną i polityczną, jak również na rozkwit nowoczesnej nauki 
opartej na wynikach eksperymentów naukowych. Podczas pełnienia funkcji kanonika 
w Katedrze we Fromborku Kopernik spędził wiele lat tworząc ostateczny model 
skomplikowanych obserwacji astronomicznych ruchów słońca, planet i gwiazd. Jego 
dzieło opublikowane pod tytułem “De revolutionibus orbium coelestium, liber sixtus” w 
1543r. miało dalekosiężne skutki. W istocie model kopernikański wymagał znacznych 
zmian w postrzeganiu świata związanego z astronomią i siłami fizycznymi, jak 
również miał swoje konsekwencje natury teologicznej i politycznej.  

Układ planetarny przedstawiony przez Kopernika zastosowano do innych 
analogicznych układów, w których obiekty poruszają się pod wpływem siły 
skierowanej w stronę wspólnego środka. Na skalę mikroskopową to model atomu 
Bohra z jądrem i orbitującymi elektronami. Komisja Sekcji Chemii Nieorganicznej 
rozważyła propozycję  odkrywców i rekomenduje Biuru oraz Radzie IUPAC 
akceptację nazwy copernicium oraz symbolu Cn dla pierwiastka o liczbie atomowej 
112”.  

Tak kończy się nasza historia z odkryciem pierwiastka 112 – copernicium. Nie 
jest to jednak koniec badań nad superciężkimi pierwiastkami. Wręcz przeciwnie – 
pierwiastek 113 został stworzony w laboratorium RIKEN w Japonii, a pierwiastki do 
118 zsyntetyzowano w Dubnej. W GSI udało się nam potwierdzić dwa z tych 
pierwiastków, mianowicie 114 i 116. Obecnie przygotowujemy eksperyment 
zmierzający do odkrycia pierwiastka 120. Napromienianie rozpoczyna się pod koniec 
maja i jesteśmy pełni optymizmu co do uzyskania pozytywnych wyników.  

 
Dziękuję Państwu za uwagę 
Sigurd Hofmann   
Toruń, 24 lutego, 2011r.   
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