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1. УВОД 
 

 

Подручје које обухвата хемија је веома широко и оно се преклапа са 

подручјима која се изучавају и у осталим природним наукама. Изучавање 

хемије није важно само ради стицања знања из хемије, већ је неопходно и 

за разумевање и изучавање и осталих природних наука. Хемија је, уз остале 

природне науке постигла огроман напредак, за последњих стотинак година. 

На основу чињеницa које су у природи одавно откривене, савремени 

хемичари дошли су до много нових чињеница и метода у истраживању. 

Савремено човечанство не може без хемије и хемијске индустрије. 

Значај хемије огледа се у коришћењу природних сировина за добијање 

корисних супстанци, затим у добијању синтетичких производа који се под 

обичним условима не могу добити; у преради сировина у производе 

потребне за индустрију, пољопривреду, занатство  и најзад, за живот 

појединца. Производи хемијске индустрије, на пример метали и легуре који 

су основе технике, стакло, порцелан, боје, лакови, лекови, уље, сапун, 

пластичне масе, вештачке тканине, гуме и други производи толико су 

изменили живот савременог човека, нарочито у економски развијеним 

земљама, тако да се он не може замислити без хемије. Зато се каже да од 

степена развоја хемије и других фактора зависи стандард човека. 

 

1.1. КРАТКА ИСТОРИЈА ХЕМИЈЕ 
 

Хемија као наука настала је много касније него што је човек почео да 

користи ватру као хемијску појаву за грејање, кување и печење, за топљење 

бакра, за добијање бакра и бронзе из руде, за добијање разних производа: 

цигала, керамике, стакла, метала и друго. 

Посматрањем биљног и животињског света човек је научио како да 

добије отрове, боје, разна пића, да штави кожу, прави тканине од биљних и 

животињских влакана. 

Од II века п. н. е. Египћани и други народи (Феничани, Грци, Јевреји, 

Римљани) проналазе и бележе поступке за добијање разних производа као 

и хемијске апаратуре. У то време Египат је имао најбогатију хемијску 

технику тако да су у раду коришћена практична знања Египћана и 

филозофске идеје античке Грчке. Сва знања у то време била су у рукама 

свештенства и нису била приступачна народу а са освајањем Египта 

Арабљани су уништили Академију наука у Александрији и тако вратили 

развој хемије. 
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Природу су први покушали да објасне стари Грци и то са филозофског 

гледишта. По њима су сва тела у природи састављена из различитих облика 

једне основне материје. 

Зачетник таквог схватања је Талес из Милета (VI в. п. н. е.) по коме је 

основна материја вода чијим згрушавањем настаје земља а испаравањем 

ваздух. По Анаксимену (VI в. п. н. е.) основна материја ваздух 

згушњавањем прелази у разна тела природе. 

По Хераклиту (V в. п. н. е.) основна материја је ватра и пошто је  

примећено да су у природи сталне промене облика а ватра је нешто живо 

онда се те промене објашњавају сталним присуством ватре. Свет је настао 

из ватре и од ватре гине, па се поново ватром диже и од ватре гине. Ова 

представа о вечном кретању материја претеча је савременог схватања 

материје. 

У даљем развоју филозофске мисли састав материје објашњава се са 

више основних материја. 

По Емпедоклу (V в. п. н. е.) различити тежински облици четири 

елемента: ватре, воде, ваздуха и земље дају разна тела, односно 

квантитативне промене састава доводе до квалитативних промена тела. Ово 

схватање је близу савременом схватању природе материје. 

Леукип и Демокрит (V в. п. н. е.) у свом учењу објашњавају унутрашњу 

грађу материје. Материја је састављена из најситнијих невидљивих 

честица, атома, који су разних величина и облика али су сви састављени из 

исте основне материје. У природи постоје само атоми, а различити облици 

тела долазе од броја, врсте и распореда атома. Све промене настају због 

сједињавања или разједињавања атома. Демокрит претпоставља да је 

између атома празан простор чиме објашњава скупљање тела при хлађењу 

и ширења тела при загревању, као и смањивање запремине при припремању 

раствора. И душа је по њему састављена из атома. Ово учење је било 

заборављено до појаве савремене атомске теорије јер није имало довољно 

присталица. 

Аристотел (384-322. п. н. е.) као Емпедокле комбинује четири елемента 

– квалитета који се осећају чулима: топло, хладно, суво, влажно, и њиховом 

комбинацијом настају ватра, земља, вода и ваздух (влажно + суво = земља, 

влажно + топло = ваздух итд.). По њему постоји и пети, божански елемент. 

У VII веку Арабљани су покорили Египат и донели своја хемијска знања 

и имена за њих. Хам на коптском значи црн, хеми-црна земља (Египат) а 

хемија би значила египатске вештине. 

611. године Арабљани су покорили Шпанију и ту се јављају преводи 

хемијских књига Арабљана о хемијским знањима и могућностима 

претварања неплеменитих метала у племените, у злато. Тако у Шпанију, па 

тако и у Европу долазе хемијска знања Египћана, Грка и Арабљана. 
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У Европи читав средњи век пролази у покушајима претварања 

неплеменитих метала у племенито злато. То је доба алхемије (500. до 1500. 

год.) и главни представник је Гебер (Џабар Иби Гајан – Арабљанин, VIII 

век), проналазач сумпора и азотне киселине. 

Овај период је стално под утицајем цркве, кажњаван је свако ко се 

противио црквеним догмама и наука је у застоју. 

На основу Аристотеловог учења у претварању једног елемента у други, 

алхемичари су створили теорију да племенити метали садрже само живу а 

неплеменити живу и сумпор па треба одузети сумпор да би се добио 

племенити метал. То се врши „филозофским каменом“ који има особине да 

лечи, подмлађује и претвара неплемените метале у злато. При том 

бесплодном раду случајно су откривени поступци за добијање 

хлороводоника, фосфора и разних соли. 

У XVI веку напуштају се Аристотелове идеје; уводи се експеримент, 

постављају теорије и утврђују законитости. У хемији се уводи појам 

квалитативног и квантитативног. У то време се пуно ради на примени 

хемијских препарата у лечењу болести, развија се практична грана хемије 

„јатрохемија“ (медицинска хемија) са оснивачем Парацелзусом (1493-

1541.). Хемија почиње да служи развоју фармације. У то време Агрикола 

оснива нову грану хемије, металургију. У ово време експериментална 

искуства представљају прелаз ка савременој хемији и хемичари несвесно 

обарају алхемију. Крајем XVII века хемија се коначно ослобађа 

Аристотеловог схватања и хемијскизакључци се доносе на основу 

експеримента. 

Оснивач нове научне хемије је ирски хемичар и физичар Бојл (Robert 

Boyle, 1627-1691). Он методом индукције, односно уопштавањем изведених 

огледа и испитивањем законитости у природи долази до нових сазнања. По 

Бојлу, циљ хемије је упознати састав тела путем хемијске анализе која се 

састоји у разлагању тела на елементе а елементи су најпростија тела. 

Његово схватање је блиско грчким атомистима али још нема довољно 

експеримената за постављање атомске теорије. 

Следећи период од сто година карактерише флогистонска теорија 

немачког хемичара Стал-а (Georg Ernst Stahl, 1659-1734) која је настала у 

доба развоја металургије,  када се највише радило на процесима горења и 

добијања метала. По овој теорији материје које могу горети садрже гориви 

елемент флогистон који се одваја од тела које гори. На пример: 

магнезијум = флогистон + (земни) остатак 

Бојл је приметио да тежина остатка изгорелих супстанци постаје већа 

док су присталице флогистонске теорије објашњавале да тела постају 


