
Ο Sir William Ramsay – βιογραφία 

Ο  William  Ramsay  γεννήθηκε  στη  Γλασκώβη  στις  2 
Οκτωβρίου  1852.  Ήταν  γιος  του  William 
Ramsay,  C.E.  και  τη  Catherine  née 
Robertson.  Ήταν  ανηψιός  του  γεωλόγου 
Sir  Andrew  Ramsay. 
Μέχρι  το  1870  σπούδασε  στην  πόλη  του, 
μετά  συνέχισε  στο  Tübingen  στο 
εργαστήριο  του  Rudolf  Fitting  υπό  την 
καθοδήγηση  του  οποίου  εκπόνησε  τη 
διδακτορική  του  διατριβή, με δύο θέματα: 

το ένα αναφερόταν στα μεθυλοβενζοϊκά οξέα και το άλλο 
στα  παράγωγα  του  λευκόχρυσου  με  αμμωνία. 
Στην  επιστροφή  του  στη  Σκωτία  το  1872  διορίστηκε 
βοηθός  στο  Πανεπιστήμιο  όπου  ασχολήθηκε  με  θέματα 
οργανικής  χημείας.  Το  1880  διορίστηκε  καθηγητής  της 
χημείας  στο  πανεπιστημιακό  κολλέγιο  του  Μπρίστολ.  Το 
1887  εξελέγη  καθηγητής  ανόργανης  χημείας  στο 
πανεπιστημιακό  κολλέγιο  του  Λονδίνου,  μια  θέση  που 
κράτησε  μέχρι  την  αποχώρησή  του  το  1913. 

Οι πιο πρόωρες εργασίες του Ramsay ήταν στον τομέα της 
οργανικής  χημείας.  Χρησιμοποιώντας  ως  πρώτη  ύλη  μια 
μεγάλη ποσότητα  ελαίου από απόσταξη οστών που βρήκε 
στην  αποθήκη  του  εργαστηρίου  του,  απομόνωσε 
μεθυλοπαράγωγα  της  πυριδίνης,  τα  οποία  οξείδωσε  προς 
οξέα.  Επίσης  παρασκεύασε  την  πυριδίνη  από  ακετυλένιο 
και  υδροκυάνιο.  Οι  επόμενες  μελέτες  του  αναφέρονταν 
στις  ιδιότητες  του  πηλού.  Από  αυτή  του  την  ενασχόληση 
οδηγήθηκε  στη  διατύπωση  της  ερμηνείας  της  κίνησης 
Brown,  δηλαδή  της  συμπεριφοράς  των  κολλοειδών 
σωματιδίων.Από  την  έναρξη  της  δεκαετίας  του  1880, 
δραστηριοποιήθηκε  κυρίως  στη  φυσικοχημεία.  Οι  πρώτες 
του έρευνες αποσκοπούσαν στη διερεύνηση των ιδιοτήτων 
διαφόρων  απλών  υγρών  (αλκοόλες,  αιθέρες, 
υδρογονάνθρακες),  με  απώτερο  σκοπό  τη  σύνδεση  των 
ιδιοτήτων  τους  με  τα  μοριακά  βάρη  των  ενώσεων.  Οι 
πολλές  συνεισφορές  του  στον  κλάδο  της  χημείας    είναι 
κυρίως στη στοιχειομετρία και τη θερμοδυναμική. Σε αυτές



πρέπει  να  προστεθούν  οι  έρευνές  του  πάνω  στην 
επιφανειακή  τάση  και  την  πυκνότητα  υγρών  σε  διάφορες 
θερμοκρασίες. 

Από  το  18851890  δημοσίευσε  διάφορα  ερευνητικές 
μελέτες  για  τα  οξείδια  του  αζώτου  και  ακολούθησαν 
εκείνες που αναφέρονται στην ανακάλυψη του αργού, του 
ηλίου, του νέου, του κρυπτού, και του ξένου. Οδηγημένοι 
στο  ίδιο  συμπέρασμα  από  τις  διαφορετικές  ερευνητικές 
πορείες και,  χωρίς να εργαστούν μαζί, ο Lord Rayleigh και 
ο Sir William Ramsay πέτυχαν την παρουσίαση αποδείξεων 
όσον  αφορά  την  ύπαρξη  ενός  άγνωστου  αέριου  στην 
ατμόσφαιρα.  Δούλευαν  στα  χωριστά  εργαστήριά  τους 
πάνω  σε  αυτό  το  πρόβλημα  αλλά  επικοινωνούσαν  για  τα 
αποτελέσματά  τους  σχεδόν  καθημερινά.  Το  1894 
ανήγγειλαν  την  ανακάλυψη  του  αργού. 

Ο  Ramsay  ανακάλυψε  το  ήλιο  το  1895.  Μετά  την 
απομόνωση  του  αργού  και  του  ηλίου,  έγινε  φανερό  ότι 
αυτά  δεν  ταίριαζαν  να  διευθετηθούν  σε  καμία  ομάδα  του 
περιοδικού  πίνακα. Ο  Ramsay  θεώρησε  ότι  θα  έπρεπε  να 
καταταγούν  σε  μια  καινούρια  ομάδα  με  μηδενικό  σθένος, 
αφού  δεν  είχαν  την  ικανότητα  να  σχηματίζουν  ενώσεις. 
Υπέθεσε  επίσης  ότι  έπρεπε  να  υπάρχει  τουλάχιστον  ένα 
ακόμη αέριο ενδιάμεσου ατομικού βάρους. Αφού δοκίμασε 
μάταια το νέο αέριο στα αέρια θερμοπηγών, αποφάσισε να 
δοκιμάσει  την  τύχη  του  στον  ατμοσφαιρικό  αέρα. 
Οδηγήθηκε  λοιπόν  στην  ανακάλυψη  του  ξένου  και 
αργότερα του κρυπτού. 

Οι  παραπάνω επιτυχίες ώθησαν  τον Ramsay  να συνεχίσει 
την  αναζήτηση  και  άλλων  αερίων  στην  ατμόσφαιρα, 
ιδιαίτερα ενός που πίστευε ότι θα ήταν ελαφρότερο από το 
ήλιο.  Αυτή  τη  φορά  ξεκίνησε  με  120  τόνους  αέρα,  αλλά 
βέβαια  η  επιτυχία  δεν  ήρθε.  Αντίθετα  προέκυψε  μια 
επιστημονική  γκάφα.  Ο  Ramsay  πίστευε  ότι  είχε 
απομονώσει ένα αέριο  ίδιας πυκνότητας με το αργό, αλλά 
με  πολύ  διαφορετικό  φάσμα,  το  λεγόμενο  μετααργό. 
Αργότερα  διαπιστώθηκε  ότι  το  μετααργό,  όπως  το 
ονόμασε,  δεν  ήταν  τίποτε  άλλο,  παρά  αργό  που  περιείχε 
λίγο διοξείδιο του άνθρακα.
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Μια άλλη αποτυχία του που δε θέλησε να παραδεχτεί, ήταν 
η  υποτιθεμένη  μεταστοιχείωση  του  χαλκού  σε  λίθιο. 
Αφήνοντας σε επαφή διάλυμα αλάτων χαλκού με ραδόνιο, 
παρατήρησε μετά από μερικές μέρες φασματοσκοπικά  την 
ύπαρξη μικρών ποσοτήτων λιθίου που δεν προϋπήρχαν. Η 
εξήγηση αυτού  του παράδοξου δόθηκε από το συνεργάτη 
του M. Travers και ήταν όχι μόνο απλή αλλά και διδακτική. 
Ο  Ramsay  κάπνιζε  συνεχώς  και  πετούσε  ανέμελα  τη 
στάχτη  του  τσιγάρου  του  όπου  εύρισκε.  Όπως  βρέθηκε 
αργότερα  η  στάχτη  περιείχε  λίθιο  και  ασφαλώς  αυτό  είχε 
μεταφερθεί ως λεπτή σκόνη στο λιπαντικό της στρόφιγγας 
της γυάλινης συσκευής και από εκεί στο διάλυμα. 

Το  1881  ο  Ramsay  παντρεύτηκε  τη  Margaret,  κόρη  του 
George Stevenson Buchanan. Είχαν έναν γιο και μια κόρη. 

Ο Ramsay είχε  ευτυχισμένη οικογενειακή  ζωή. Του άρεσε 
να  δημιουργεί  φιλίες,  μερικές  από  τις  οποίες  βασίζονταν 
στις ξένες γλώσσες που μιλούσε. Ήταν ιδιαίτερα αγαπητός 
στους φοιτητές  και  τους  συνεργάτες  του.  Χαρακτηριστικά 
της προσωπικότητάς του ήταν οι ήπιες αντιδράσεις του στις 
κακές στιγμές και ο ενθουσιασμός του για την έρευνα, που 
ήξερε να μεταδίδει στον περίγυρό του. Εξίσου καλός ήταν 
επίσης ως δάσκαλος και ομιλητής. Είχε  επισκεφτεί πολλές 
χώρες ως επίσημος ομιλητής και τιμώμενο πρόσωπο. 

Το 1912 παραιτήθηκε από τη θέση του, επειδή η υγεία του 
είχε  αρχίσει  να  γίνεται  επισφαλής  και  δεν  μπορούσε  να 
προσφέρει  αυτό  που  ήθελε.  Τα  τέσσερα  χρόνια  της  ζωής 
που  του απέμεναν  έζησε στην  εξοχή,  κοντά στο Λονδίνο, 
χωρίς  να  πάψει  να  ενδιαφέρεται  για  μια  ποικιλία 
επιστημονικών  θεμάτων,  με  τα  οποία  καταπιανόταν  στο 
εργαστήριο  του  σπιτιού  του.  Η  τελευταία  του  εργασία 
δημοσιεύτηκε  λίγες  μέρες  πριν  από  το  θάνατό  του. 
Ο  Sir  William  Ramsay  πέθανε  στο  High  Wycombe, 
Buckinghamshire, στις 23 Ιουλίου 1916. 

Από  τις  διαλέξεις  Νόμπελ,  χημεία  19011921,  Elsevier 
Publishing Company, Άμστερνταμ, 1966 

Αυτή  η  αυτοβιογραφία/η  βιογραφία  γράφτηκε  κατά  την 
διάρκεια  του  βραβείου  και  δημοσιεύθηκε  αργότερα  στις 
σειρές Les Prix Nobel/Nobel Lectures.
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