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Z  TEORYI B U D O W Y  CHEMICZNEJ.

TAUTOMERY A.
Jednem  z najciekawszych zadań chemii 

jest bez kwestyi badanie budowy materyi. 
Doświadczenia przekonały dostatecznie, źe 
ciała posiadające zupełnie jednakowy skład 
chemiczny różnią się częstokroć w wysokim 
stopniu co do swoich własności. Tak np. 
eter etylowy i alkohol butylowy posiadają zu
pełnie jednakowy skład i jednakowe masy 
cząsteczkowe, a pomimo to pierwszy wre przy 
34°, drugi zaś przy 117°. Przyczynę tych 
różnic upatrują, jak  wiadomo, w różnicy 
układu atomów w danych cząsteczkach. Po
wiadamy, źe eter etylowy i alkohol butylowy 
są związkami izomerycznymi i staramy się 
uwidocznić różnicę pomiędzy niemi za pomocą 
t. zw. wzorów konstytucyjnych.

Później odkryto fakty, które zmusiły do 
liczenia się prócz tego z przestrzeniowym 
układem  atomów w cząsteczce '). Przeko-

') Wszechświat 1893 str. 246.

nano się bowiem, źe istnieją związki posiada
jące jednakowe wzory konstytucyjne, a pomi
mo to różniące się znowu od siebie. Powstała 
w ten sposób stereochemia węgla, azotu, 
a w ostatnich czasach nawet platyny, która 
nadała związkom chemicznym wzory konfigu
racyjne. W zory te, których przykład widzie
liśmy w artykule p. t. „Izomerya kwasów 
winnych i gronowego odźwierciadlają sta
tykę cząsteczki, co też stanowi ich cel jedyny. 
O stosunkach energetycznych nic one nam nie 
mówią. Mogą one nam dać jedynie obraz 
stanu atomów ' cząsteczki w jednym danym 
momencie. W  rzeczywistości jednakże atomy 
nie spoczywają nieruchomie, lecz odbywają 
wewnątrz cząsteczki najrozmaitsze ruchy, 
według pewnych praw określonych. Kuchy 
te oczywiście muszą być dosyć ograniczone, 
tak  że w większości wypadków nie pociągają 
za sobą zmiany w stosunkowym układzie ato
mów.

W skutek tego właśnie, że ruchy te są tak 
małe, ciało zachowuje swoje własności che
miczne i fizyczne. A zatem kwas winny 
skręcający w prawo nie stanie się kwasem

') Wszechświat 1893 str. 579-



skręcającym w lewo, lub odwrotnie, przy zwy
kłych warunkach. Lecz może też być inaczej. 
Znam y ciała, których atomy, szczególnie ato
my wodoru, posiadają nadm ierną energią ru 
chu, skutkiem czego ciała te mogą posiadać 
dwojakie własności. O tych to ciałach chce
my mówić w artykule niniejszym.

Znanym jest zapewne ogólnie kwas azota
wy, którego sól sodowa m a ogromne znacze
nie przy fabrykacyi t. z w. barwników azo
wych ‘). Kwas ten otrzym ał następujący 
wzór konstytucyjny:

H . O. N : 0

W zór ten wypowiada, że kwas azotawy 
jest związkiem, zawierającym atom  wodoru 
(H), atom azotu (N) i atomy tlenu (O). Przy- 
tem sposób łączenia się tych atomów jest 
taki, że azot, który zachowuje się w danym 
razie jako pierwiastek trójwartościowy, łączy 
się po pierwsze z atomem tlenu, a po drugie 
z grupą hydroksylową.

Ostatni wniosek, że w kwasie azotawym 
jeden z atomów tlenu wchodzi w skład grupy 
hydroksylowej, nie jest bynajmniej dowolnym, 
lecz narzuconym przez doświadczenie. Oka
zało się mianowicie, że kwas azotawy pod 
wpływem pięciochlorku fosforu przemienia się 
w ciało:

Cl. N : 0

t. zw. chlorek nitrozylu, który, jak  uczy po
równanie obu przytoczonych wzorów, musiał 
powstać koniecznie przez zastąpienie grupy 
hydroksylowej kwasu azotawego atomem 
chloru.

Znając budowę kwasu azotawego, możemy 
z łatwością wyprowadzać wzory jego pochod
nych. Ponieważ np. sole kwasu powstają 
przez zastąpienie w nim wodoru atomem me
talu, sól sodowa kwasu azotawego otrzyma 
wzór następujący:

N a. O. N : 0  
sól zaś srebra, stosując jedynie powyższe ro 
zumowanie o genezie soli otrzym a wzór:

Ag. O. N : 0

Podobnie jak  przez m etale można też za
stępować atomy wodoru kwasów przez różne 
grupy złożone. Znane są np. oddawna tak

722

*) Porównaj Wszechświat 1893 r. Str. 378.

zwane etery złożone czyli estry, które wypro
wadzają się od kwasów przez podstawienie 
na miejsce ich wodoru rodników tak zwanych 
alkilowych. Takiemi rodnikami są np. gru
pa metylowa CH 3, etylowa C2 H 5 i t. d. 
W  razie zastąpienia wodoru kwasu azotawe
go przez grupę alkilową otrzymamy estr 
kwasu azotawego. E s tr np. etylowy powsta
je  przez działanie bezwodnika kwasu azota
wego na alkohol etylowy:

2 C2H 5 0 H + N 20 3 =  2 a H 5. 0 .N : 0 - f H 20
alkohol bezwodnik
etylowy kw. azotawego.

E stry  m ają bardzo charakterystyczne wła
sności. Ponieważ powstają one wskutek za
stąpienia atomu wodoru kwasu azotawego 
grupą alkilową (w powyższym przykładzie 
etylową), m ają poniekąd własności soli kwasu 
azotawego, skutkiem czego przy działaniu na 
nie zasad ma miejsce podstawienie grupy al
kilowej przez atom metalu wziętej zasady. 
Jeżeli więc na estr etylowy kwasu azotawego 
działać będziemy wodanem sodu, otrzymamy 
w rezultacie alkohol etylowy i azoton sodu. 
Tę reakcyą, k tórą ogólnie nazywają zmydla- 
niem estrów i którą codziennie wykonywa my
dlarz nad estrami glicerynowemi kwasów 
tłuszczowych, można uwidocznić za pomocą 
następującego równania:

C2 H 5 O. N : O + K O H = KONO +  C2 H 3 OH

Lecz można inną jeszcze drogą otrzymać estr 
etylowy kwasu azotawego; tworzy się on mia
nowicie przy działaniu chlorku etylu na sole 
kwasu azotawego. W  tym razie zachodzi 
wymiana pomiędzy chlorem chlorku etylu 
i metalem azotonu, skutkiem czego tworzy się 
chlorek metalu i estr kwasu azotawego:

CaH 5Cl +  K .O .N : 0 =  0 2H 3.0 .N : 0 + K C 1

Zdanie powyższe musimy jednak ograniczyć 
dodając, że niewszystkie sole kwasu azotawe
go reagują w sposób powyższy, a tylko sole 
potasowców i wapniowców, sól zaś srebra, 
traktow ana chlorkiem etylu da w rezultacie 
bardzo nieznaczną ilość estru kwasu azotawe
go obok wielkich ilości zupełnie odmiennego 
ciała.

P ak t ten zasługuje na szczególną uwagę, 
zatrzymamy się więc nad nim nieco dłużej.

P rzy działaniu chlorku etylu na azoton 
srebra, reakcya w zasadzie odbywa się zupeł
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nie podobnie jak  podana powyżej dla azotonu 
potasu, a mianowicie zachodzi tu  tworzenie 
się chlorku srebra i związku, który ma empi
ryczny skład zupełnie taki sam, jak  estr kwa
su azotawego. Jednakże powierzchowne na
wet badanie przekona, źe mamy do czynienia 
z ciałem zgoła odmiennem. Gdy mianowicie 
estr etylowy kwasu azotawego zmydla się na
der łatwo pod wpływem ługu potażowego, 
związek otrzymany działaniem azotonu sre
b ra pod wpływem tegoż ługu nie zmienia się 
zupełnie. K iedy estr kwasu azotawego wre 
już przy 17°, drugie wspomniane ciało dopiero 
przy 113°. Słowem widzimy nader znaczne 
różnice obu ciał.

Szczegółowe badanie okazało, że związek 
otrzymany z azotonu srebra jes t t. zw. nitro- 
etanem, ciałem mającem zupełnie odmienną 
od eteru kwasu azotawego budowę. Kiedy 
w ostatnim azot występuje jako pierwiastek 
trójwartościowy, łączący się z jednej strony 
z dwuwartościowym tlenem, a z drugiej stro
ny z grupą złożoną z atomu tlenu i atomu wo
doru, nitroetan je s t związkiem, w którym azot 
działa jako pierwiastek pięciowartościowy, 
połączony z jednej strony z dwoma atomami 
tlenu, a z drugiej strony z grupą alkilową.

Różnicę tę czytelnik zauważy najlepiej 
przez porównanie wzorów obudwu tych ciał:

C2H30 .N :0  C2Hs.NC

eter kw. azotawego nitroetan.

Badania nad scharakteryzowanem powyżej 
odmiennem zachowaniem się azotonu srebra 
i azotonu potasu, dały właśnie początek teo
ryi t. zw. tautomeryi. Różnica odmiennego 
zachowania się tych dwu ciał, pozornie zupeł
nie jednakowo zbudowanych tłumaczy się 
tem, źe podstawa tych soli, mianowicie kwas 
azotawy jest ciałem, któremu mamy prawo 
przypisywać dwa odmienne wzory konstytu
cyjne. Kiedy np. przy działaniu kwasu azo
tawego na ług potażowy reakcya odbywa się 
w ten sposób, źe wodór kwasu połączony 
z atomem tlenu zastępuje się przez metal, 
przy działaniu kwasu azotawego na wodan 
srebra zachodzi podstawienie wodoru połą
czonego z azotem:

K O H + H .  0 . N : 0 = K 0 N 0 + H 20

o
Ag. O H + H —N tf  = A g N 0 2+ H 20

Wnioskując z tego, nie możemy tedy oddać 
własności chemicznych kwasu azotawego wy
łącznie przez wzór:

H —O—N = 0  
lecz musimy przypuścić, że układ atomów 
w cząsteczce tego kwasu odpowiada również 
wzorowi:

O

A więc cząsteczka kwasu azotawego nie 
przedstawia bynajmniej kompleksu zupełnie 
trwałego. Atomy jej nietylko wykonywają 
pewne drgania dokoła jakichś środków ruchu, 
lecz prócz tego zmieniają wciąż ugrupowanie 
względem siebie. Atom wodoru jest zszcze- 
piony już to z atomem tlenu, już to z atomem 
azotu, wykonywa więc oscylacye pomiędzy 
temi atomami. To właśnie zjawisko stanowi 
istotę izomeryi: kwas azotawy jest związkiem 
tautomerycznym, a sole jego istnieją w dwu 
odmiennych stanach desmotropicznych ‘).

Podobnych związków jak  kwas azotawy, 
w których jeden lub więcej atomów wodoru 
posiada szczególnie wielką ruchliwość, powo
dującą dwoiste zachowanie się danego ciała, 
posiadamy juź obecnie sporą ilość, źe przyto
czymy tylko: kwas siarkawy, kwas cyanowo- 
dorny (pruski), floroglucynę i t. d. Nie mo
żemy na1 tem miejscu rozebrać wszystkich fa
któw, które utrwaliły pojęcie' tautomeryi, 
niech nam będzie jednak wolno wspomnieć 
o jednym wypadku szczególnie ciekawym z te 
go względu, że środkiem do oznaczenia sta
nów desmotropicznych jest własność fizyczna, 
barwa badanych ciał.

Przy pewnej reakcyi otrzymano ciało, które 
nazwano eterem etylowym kwasu dwuhy- 
droparadwuoksytereftalowego. Związek ten

') Niektórzy wprawdzie badacze jak np. Arm
strong uważają, że niema dostatecznie pewnych 
dowodów istnienia kwasu azotawego w wodnych 
roztworach; w jednym z niedawnych zeszytów 
„Zeitschrift fur anorganische Chemie” udowodni
łem, że związek 11N02 istnieć musi, gdyż roztwo
ry wodne bezwodnika kwasu azotawego są prze
wodnikami elektryczności (porównaj Wszechświat 
teorya roztworów, 1892).
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istnieje w dwu modyfikacjach, jedna z nich 
jest zabarwiona, druga bezbarwna, przytem 
pierwsza jest bardzo trw ała, druga zaś z ła 
twością przemienia się w pierwszą. Ponie
waż ciała zabarwione m us/ą posiadać, jak  
wykazały liczne badania, tak  zwane grupy 
chromoforowe, nadano pierwszej modyfikacyi 
taki wzór, któryby uwidocznił istnienie dwu 
grup karbonil owych (CO) będących również 
chromoforami i nadano jej miano eteru etylo
wego kwasu chinonodwuhydroparadwukarbo- 
nowego, miano prawdziwie barbarzyńskie dla 
niewtajemniczonego w subtelniejsze działy 
chemii organicznej, nader dogodne jednakże 
dla chemika, któremu wypowiada szczegółowo 
konstytucyą związku; wzór jego je s t miano
wicie:

CO
/  \  / H *

HC
| | X COOC2H 5

C CH
/  \  /  

c 2h 5o o c  c o .

Drugiej zaś modyfikacyi nadano nazwę ete
ru  etylowego kwasu hydrochinonoparadwu- 
karbonowego '), a wzór jes t następujący:

OH
I

C
/  X  

H C  C — COOC2H 5

c 2h 5o o g -  i  CH
\  /  

c

O H

W e wzorze tym nie spostrzegamy grupy 
karbonilowej (CO); została ona zastąpioną 
przez grupy hydroksylowe, ostatnie zaś mogły 
powstać skutkiem szczególnej ruchliwości ato
mów wodoru opatrzonych gwiazdką (patrz 
poprzednio przytoczony wzór). E s tr  kwasu 
dwuhydroparadwuoksytereftalowego zacho
wuje się dwoiście również pod względem che
micznym. Niektóre bowiem reakcye przema
wiają za tem, że istnieją w nim grupy hydro

*) Porównaj przypisek w arfc. Wszechświata 
z r. 1893 str. 361.

ksylowe, inne zaś, że grupy karbonilowe— 
zjawisko, które tłumaczy się właśnie tautome- 
ryą tego związku.

D r L. Marchlewski.

POWSTAWANIE

SKAŁ OSADOWYCH
na drodze krystalizacyi.

Skały, stanowiące skorupę ziemską, może
my rozróżniać ze względu na ich budowę mi
neralogiczną, na ich skład chemiczny, na po
chodzenie materyału, z którego się składają 
i t. d.

Ze względu na pochodzenie m ateryału mo
żemy rozróżniać skały dwojakiego rodzaju.

1) Skały anogeniczne, t. j. takie, których 
m ateryał wydobył się w stanie ognisto-płyn- 
nym z głębi ziemi i na jej powierzchni lub 
w głębi warstw skorupy ziemskiej zastygł; do 
takich skał należą np. dyabazy, bazalty, ande- 
zyty, gabbro, niektóre granity i t. d.

2) i skały katogeniczne, których m ateryał 
pochodzi z góry, t. j. opadł z wody, w rzadkich 
wypadkach —  l powietrza i który wytworzył 
skały osadowe, mogące uledz następnie roz
maitym przeobrażeniom. Do tych skał nale
żą np. gnejsy, rozmaite łupki, pokłady soli 
kamiennej, skały okruchowe i t. d.

Dotychczasowe wiadomości petrograficzne 
nie wystarczają do stanowczego zaliczenia da
nej skały do jednej z tych dwu grup; nie
którzy petrografowie uważają np. gnejsy 
i łupki krystaliczne za pierwotną skorupę 
ziemską, inni rozpatrują je  jako skały osado
we, t. j .  katogeniczne; skały gabbro są przez 
jednych rozpatrywane jako skały wybuchowe, 
a więc anogeniczne, inni uważają je  za skały 
katogeniczne.

Nie będziemy się zatrzymywali nad temi 
odmiennemi poglądami i zwrócimy się do po
działu skał katogenicznych ze względu na po
chodzenie ich materyału.

M ateryał, z którego są złożone skały kato
geniczne, może być rozmaitego pochodzenia:
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może on być okruchami skał zniszczonych, 
może pochodzić z atmosfery, być produktem 
działalności zwierząt lub roślin, lub też po
chodzić z wykrystalizowania początkowo roz
puszczonych w wodzie związków chemicznych. 
Zależnie też od pochodzenia materyału, mo
żemy rozróżniać cztery rodzaje skał katoge- 
nicznych: skały okruchowe, skały eoliczne, 
zoogeniczne i phytogeniczne, i skały osadowe 
w ścisłem znaczeniu tego wyrazu.

Skały ostatniego rodzaju, skały osadowe, 
posiadają nietylko wielkie znaczenie geologi
czne, lecz są. one jednocześnie nieprzebraną 
skarbnicą bogactw dla człowieka.

Powstawanie tych skał trwa od najdawniej
szych epok geologicznych do dnia dzisiejsze
go i poznanie tego procesu jest nadzwyczaj 
interesujące.

W oda przy pomocy dwutlenku węgla roz
puszcza składowe części skał i zanosi je  do 
morza; wskutek rozmaitych zmian chemicz
nych, jakim  ulegają rozpuszczone w wodzie 
związki chemiczne przez wzajemne na siebie 
działanie, przyczem powstają trudniej rozpu
szczalne związki chemiczne, wskutek koncen- 
tracyi roztworu solnego przez odparowywanie 
wody i t. d. krystalizują się rozpuszczone sole 
i opadając na dno, wytwarzają skały osadowe.

Oceany i morza zawierają stale ogromne 
ilości materyału do budowy skał osadowych 
i otrzymują coraz nowe ich ilości za pośredni
ctwem rzek ze skał ulegających wietrzeniu.

J a k  olbrzymie ilości soli przynoszą rzeki 
rok rocznie do morza, mogą nam dać pojęcie 
następujące liczby:

W . Spring i E . Prost obliczyli, że Moza 
przynosi do morza w ciągu jednego roku na
stępujące ilości rozmaitych substancyj: 
Krzem u (Si) w krzemianach 28 870 689 kg 
azotu (N) w azotanach 6 586 858 „
siarki (S) w siarczanach 44 694 296 „ 
chloru (Cl) w chlorkach 39 172 935 „ 
węgla (C) w węglanach 74504106 „
żelaza (Fe) w krzemianach 4474816 „
glinu (Al) w krzemianach i in. 3 832155 „
wapnia (Ca) w węglanach i in. 295 122 692 „ 
magnezu (Mg) „ „ 27 447 391 „
potasu (K ) w rozmaitych solach 8915414 „
sodu (Na) w chlorku sodu 22 832 767 „ 
litynu (L i) w solach 548 903 „
oprócz tego 2073170 kg mięszaniny tlenni-

ku żelaza i glinu, których nie udało się okre
ślić pojedyńczo.

Te ilości więc pierwiastków przedstawiają 
1081884322 %  rozmaitych soli, przynoszo
nych do morza przez jednę rzekę Mozę w cią
gu jednego roku.

G. Bischoff obliczył, że ocean otrzymuje 
rok rocznie za pośrednictwem rzek samej soli 
kuchennej (N a Cl) 327 060 500 000 kg.

Te dane nie mogą służyć do dokładnych 
obliczeń, rzeki przynoszą m ateryał w bardzo 
odmiennych stosunkach; rzeka przepływająca 
np. przez pokłady bogate w kredę będzie po
siadała zupełnie inny stosunek rozpuszczo
nych soli niż rzeka, przepływająca przez po
kłady bogate w gips. W  każdym razie przy
toczone liczby mogą dać przybliżone pojęcia
0 ilościach soli otrzymywanych przez ocean.

M ateryału do budowy skał osadowych, t. j.
soli w rzekach i oceanie rozpuszczonych, do
starczają obecnie zarówno skały katogeniczne 
jak  i anogeniczne; skały katogeniczne niezaw- 
sze mogły być źródłem zawartych w oceanie 
soli, gdyż są one wytworem późniejszym
1 materyał, z którego się składają, pochodził 
z pierwotnej zastygłej skorupy ziemskiej. 
Eozbiory chemiczne wody rzecznej i wody 
oceanu wykazują również, że sole w oceanie 
zawarte nie mogą pochodzić z teraźniejszej 
wody rzecznej. Jeżeli porównamy ilości wa
żniejszych soli zawartych w wodzie morskiej:

węglanów 0,21% 
siarczanów 10,34% 

chlorków 89,45% z ilościami tychże 
soli, rozpuszczonemi w wodzie rzecznej: 

węglanów 80°/o 
siarczanów 13% 

chlorków 7%, to przekonamy się, 
że sole zawarte w morzu nie mogą pochodzić 
z teraźniejszej wody rzecznej. Znaczna więk
szość soli w wodzie morskiej pochodzi zatem 
prawdopodobnie z najdawniejszej epoki geo
logicznej, kiedy wskutek ochładzania atmo
sfery zaczęły osiadać lotne chlorki potasow- 
ców na powierzchni ziemi, t. j. stanowi ona 
pierwotną własność wód oceanu, lub też po
chodzi z pierwotnej zastygniętej skorupy 
ziemskiej. Wobec tego przyjąć również mu
simy, że i m ateryał skał osadowych pochodzi 
ze skorupy pierwotnej i z opadłych z atmosfe
ry chlorków.
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Musimy więc przedewszystkiem zwrócić się 
do pierwotnej skorupy ziemskiej i do jej atm o
sfery, aby zbadać, jakie sole mogły w nieb 
istnieć i w jakim  stanie.

Wiadomo, źe podług hipotezy K anta , w no
wszych czasach potwierdzonej przez badania 
astrofizyczne, nasza ziemia była początkowo 
w stanie gazowym, następnie, ochładzając się, 
przyjęła stan  skupienia płynny (Huyghens 
i Newton) a ostatecznie stały. Należy więc 
przedewszystkiem zadać sobie pytanie, jakie 
związki chemiczne mogły istnieć w tej rozża
rzonej i powoli na swej powierzchni zastyga
jącej i krzepnącej masie.

Zajmiemy się tylko najważniejszemi zwią
zkami chemicznemi i postaramy się przedsta
wić zmiany, jakim  te  związki ulegały w miarę 
ochładzania się ziemi.

K rzem  tworzy z tlenem bardzo trwały 
związek, który nawet przy najwyższych zna
nych tem peraturach nie rozpada się. Sądząc 
z ilości krzem u w skałach, musimy przyjąć, 
że główną częścią składową tej roztopionej 
masy, przynajmniej jej powierzchni, był dwu
tlenek krzemu.

M etale przy wysokiej tem peraturze łączą 
się również bardzo chętnie z tlenem i tworzą 
bardzo trw ałe tlenki metaliczne, które, jak  
dowiódł doświadczalnie Bischoff, łączą się 
przy wysokich tem peraturach z dwutlenkiem 
krzemu i wytwarzaj ą krzemiany. Tylko nie
wiele metali m a przy wysokiej tem peraturze 
silniejsze powinowactwo chemiczne do innych 
pierwiastków.

W ęgiel również mógł tylko istnieć w po
łączeniu z tlenem, jako dwutlenek węgla. Z a
zwyczaj przyjm uje się, że cała ilość dwutlen
ku węgla, istniejąca obecnie w atmosferze, 
a v  skałach i t. d., znajdowała się w atmosferze; 
niektórzy geologowie przypuszczają jednak, 
że jeżeli nie cała ilość dwutlenku węgla, to 
przynajmniej znaczna jego część była absor
bowana przez ognisto płynną masę kuli ziem
skiej; opierają się oni na  znanem zjawisku 
absorbowania gazów przez roztopione metale. 
W  miarę ochładzania się kuli ziemskiej i two
rzenia się stałej skorupy, wydobywały się 
dwutlenek węgla i inne zaabsorbowane gazy 
ze stygnącej masy i uchodziły w atmosferę. 
Niewchodząc w szczegóły, przyjąć możemy, 
że w epoce, w której ziemia była już pokryta 
stałą, posiadającą jednak jeszcze nawet bar

dzo wysoką temperaturę, skorupą, dwutlenek 
węgla i inne gazy, do których i’ównież parę 
wodną zaliczyć musimy, znajdowały się w a t
mosferze.

W oda, pod postacią pary wodnej zaczyna 
się rozkładać na pierwiastki dopiero przy 
tem peraturze 1200° C.; możemy więc przyjąć 
istnienie pary wodnej w atmosferze, albo 
też zaabsorbowanej częściowo lub w całości 
w rozżarzonej masie ziemi, przy bardzo wy
sokiej temperaturze.

Więcej trudności, niż wymienione pierwia
stki, przedstawiają przy badaniu ciała nieme
taliczne, do których się zwracamy obecnie.

Najtrwalszym związkiem siarki przy wy
sokich tem peraturach jest siarek żelaza, 
i w tym stanie istniała ona prawdopodobnie 
w największej ilości. Ponieważ jednak, jak  
to obecnie jeszcze widzimy, wskutek działania 
wody na ogniste wnętrze ziemi, powstaje 
siarkowodór (H 2S) stanowiący znaczną część 
wybuchowych, wulkanicznych gazów, przypu
ścić możemy, że i wtedy odbywał się taki sam 
proces, tylko w znacznie większych rozmia
rach. Siarkowodór, jak  wiadomo, utlenia się 
bardzo łatwo na dwutlenek siarki; powstają- 
jący dwutlenek siarki wytwarzał następnie 
z tlenkami potasowców siarczany potasow- 
ców, związki bardzo trwałe nawet wobec wy
sokiej tem peratury. Siarka więc istniała pod 
postacią siarczanów potasowców i siarku że
laza, który jednak następnie, w miarę ochła
dzania się ziemi i przystępu tlenu, mógł się 
utleniać na łatwo rozpuszczalny w wodzie 
siarczan żelaza.

Z  chlorowców chlor jest dla nas najbar
dziej zajmujący. Chlorek sodu, a także 
i inne chlorki są lotne przy wysokiej tempe
raturze; istnienie ich w atmosferze jest przeto 
bardzo prawdopodobne; gdy ziemia dosta
tecznie się ochłodziła, opadły lotne chlorki 
na jej powierzchnię i zostały następnie rozpu
szczone przez wodę, która przy jeszcze niż
szej tem peraturze, skropliwszy się, utworzyła 
pierwotny ocean,— w ten właśnie sposób daje 
się wytłumaczyć obecność tak  znacznych ilo
ści chlorków w wodzie morskiej. Przypuścić 
jednak należy, że znaczne ilości chloru istnia
ły w połączeniu z wapniem, jako chlorek wa
pnia (CaCl2), Bischoff dowiódł bowiem, źe 
przy silnem ogrzewaniu chlorku sodu z grani
tem lub porfirem powstawał chlorek wapnia.
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Wobec tego można nawet przyjąć, że cała 
ilość lotnych chlorków jest produktem pó
źniejszym, źe one powstały przy niższych 
tem peraturach ze związków trwalszych, mia
nowicie z chlorku wapnia i siarczanów alkali
cznych, według następującego równania: 

S 0 4N a2 +  Ca Cl3 =  S 0 4Ca +  2 N a Cl 
Siarczan sodu chlorek siarczan chlorek 

wapnia wapnia sodu.
Wr pierwotnej skorupie ziemskiej istniały 

więc obok krzemianów następujące ważniejsze 
sole: siarek żelaza, siarczan żelaza, siarczany 
potasowców, siarczan wapnia i chlorek wa
pnia; następnie pokryła się ziemia opadnięte- j  

mi z atmosfery chlorkami i wodą, która rozpu
ściła te chlorki.

Zanim przejdziemy do samego procesu po
wstawania skał osadowych z tych soli, zba
dajmy wpierw przemiany, jakim te rozmaite 
związki chemiczne ulegają pod wpływem 
niszczących skały czynników, t. j. dwutlenku 
węgla i wody, i w jaki sposób działają na sie
bie te sole w wodnym roztworze.

W skutek silnego powinowactwa chemiczne- ! 
go dwutlenku węgla do tlenków metalicznych, | 
przy niższych tem peraturach, krzemiany prze
chodzą w węglany, t. j. kwas krzemny zostaje • 
zastąpiony przez dwutlenek węgla. Niektóre 1 
z utworzonych w taki sposób węglanów, np. 
węglany potasowców, są w wodzie łatwo roz
puszczalne, zostaną więc one ze skał wprost 
zebrane; inne woda rozpuszcza z wielką tru 
dnością; takie związki, jak  np. węglan wapnia, 
przejdą do roztworu w bardzo małych ilo
ściach, lub też, ulegną dalszemu działaniu 
dwutlenku węgla, przemienią się w węglany 
kwaśne i rozpuszczają się wtedy w daleko zna
czniejszych ilościach. J a k  tylko jednak woda 
zawierająca np. kwaśny węglan wapnia zet
knie się z atmosferą ubogą w dwutlenek wę
gla, natychmiast kwaśny węglan wapnia stra 
ci część dwutlenku węgla i przemieni się znów 
w trudno rozpuszczalny obojętny węglan wa
pnia, który zaczyna wydzielać się w stanie 
stałym.

Krzemiany rozpuszczają się w wodzie w bar
dzo różnych ilościach, krzemiany potasowców 
wogóle dość łatwo, krzemian glinu, wapnia, 
magnezu i in., przeciwnie dość trudno, lecz 
nawet i sam kwas krzemny rozpuszcza się 
w wodzie, wprawdzie w bardzo małych ilo- |

ściach (0,013 g w 10 000 g wody, po kilku
dniowym działaniu).

Bardzo łatwo rozpuszcza się w wodzie siar- 
j  czan żelaza, siarczany potasowców i chlorek 

wapnia, o wiele trudniej rozpuszcza się gips 
(1:400).

Z  najważniejszych więc soli, mogących 
istnieć w pierwotnej skorupie ziemskiej, pod 
wpływem dwutlenku węgla i wody rozpuszcza
ły się następujące: w większych ilościach siar
czany potasowców, węglany potasowców, chlo
rek wapnia, siarczan żelaza i węglan magne
zu, a oprócz tego chlorki; w mniejszych ilo- 
ścian siarczan wapnia, węglan wapnia w formie 
kwaśnego węglanu, krzemiany i nawet, w bar
dzo małych wprawdzie ilościach, kwas krzemny.

Te substancye, znajdując się jednocześnie 
w roztworze wodnym, muszą na siebie wzaje
mnie oddziaływać; następują pomiędzy niemi 
wymiany chemiczne i rezultatem  tych reakcyj 
jest powstawanie możliwie największej ilości 
związków trudniej rozpuszczalnych, t. j. ła 
twiej się krystalizujących. Przyczynę tej 
tendencyi do wytwarzania związków trudniej 
rozpuszczalnych można najlepiej zrozumieć 
na przykładzie:

Jeżeli posiadamy w roztworze wodnym, 
dwie substancye, to powstaną przez wzajemną 
wymianę cztery ciała w ilościach ściśle okre
ślonych, zależnych od użytych substancyj. Po
między temi czterema ciałami będą się jedne 
z nich odznaczały łatw ą rozpuszczalnością, 
inne będą się trudno rozpuszczały, jeszcze 
inne mogą być produktami gazowemi. Jeżeli 
jedno lub dwa z tych ciał opuści wodny roz
twór, bądź skutkiem wydzielenia się w stanie 
stałym, bądź teź ujścia w atmosferę, to stosu
nek pomiędzy pozostałemi ciałami zmieni się 
i równowaga pomiędzy niemi zostanie naru
szona; nastąpi wtedy nowa wymiana, powsta
ną nowe ilości substancyj, które roztwór opu
ściły i które go znowu po powstaniu opuszczą, 
nastąpi znów nowa wymiana i proces ten bę
dzie trw ał dopóty, dopóki starczy m ateryału 
na wytwarzanie wydzielających się substan
cyj. Ostatecznym rezultatem  będzie powsta
wanie tylko dwu ciał, z których jedno, łatwo 
rozpuszczalne, pozostanie w roztworze, a dru
gie, trudno rozpuszczalne, albo lotne, wykry
stalizuje się, lub ujdzie do atmosfery. Taki 
proces musi zachodzić pomiędzy każdemi 
dwoma związkami chemicznemi, a więc i dwie-
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m a solami, np. pomiędzy siarczanem sodu | 
i chlorkiem wapnia.

Wszędzie, gdzie w roztworze wodnym znaj
dują, się siarczany potasowców, np. siarczan 
sodu obok chlorku wapnia, będzie powstawał 
łatwo krystalizujący się siarczan wapnia, 
i chlorek sodu. W  pierwszej chwili powstaną 
cztery sole: siarczan sodu, chlorek wapnia, 
siarczan wapnia i chlorek sodu:

A  ,g S 0 4 N aj-j-B  g Ca Cl.2= a  g S 0 4 C a +
+ b  g N a Cl-J-c g SO* N a2-fd  g Ca Ch

trudno rozpuszczalny siarczan wapnia wy
dzieli się jednak i opadnie na dno, w rozczy- 
nie pozostanie chlorek sodu, siarczan sodu 
i chlorek wapnia; wskutek zmienionego sto
sunku nastąpi nowa wymiana, powstaną nowe 
ilości siarczanu wapnia i t. d. Proces ten 
będzie trw ał dopóty, dopóki starczy m ate
ryału na wytwarzanie siarczanu wapnia, t. j. 
dopóki roztwór będzie zawierał siarczan sodu 
i chlorek wapnia. Ostatecznym rezultatem  j  
tego procesu będzie zupełna wymiana pomię
dzy siarczanem sodu i chlorkiem wapnia, t. j . j 
wszystek siarczan sodu przemieni się w siar
czan wapnia, a  chlorek wapnia—w chlorek 
sodu, łatwo rozpuszczalny chlorek sodu pozo
stanie w roztworze, a siarczan wapnia opadnie 
na dno.

S 0 4 Na-2- fC a  Cla= S 0 4 C a+ 2  N a  Cl.

Opierając się na tych danych, możemy 
obecnie zbadać, jakim  zmianom będą ulegały 
w wodach oceanu rozmaite sole, które prze
szły pod wpływem działania wody i dwutlenku 
węgla z pierwotnej skorupy ziemskiej do roz
tworu wodnego.

Widzieliśmy poprzednio, że chlorowce, 
a specyalnie chlor, istniały bądź w połączeniu 
z potasowcami w atmosferze, bądź też jako 
związek z wapniem w skorupie ziemskiej. 
Zarówno chlorki potasowców, jak  i chlorek 
wapnia są związkami w wodzie bardzo łatwo 
rozpuszczalnemi; gdy więc, po dostatecznem 
ochłodzeniu się ziemi, opadły na jej powierzch- ! 
nię chlorki potasowców, mogły zarówno one 
jak  i chlorek wapnia z łatwością po powsta
niu oceanu rozpuścić się w wodzie.

Również łatwo mogły przejść do roztworu 
z skorupy ziemskiej siarczany potasowców, 
siarczan żelaza i łatwo rozpuszczalne krze
miany potasowców.

Inaczej będą się zachowywały związki tru 
dno rozpuszczalne, mianowicie krzemiany ma
gnezu, wapnia i t. d. Krzemiany te pod 
wpływem działania dwutlenku węgla przemie
nią się w węglany wapnia, magnezu i t. d. 
i kwas krzemny; kwas krzemny, bardzo mało 
rozpuszczalny, pozostanie na miejscu, węgla
ny zaś, zależnie od stopnia rozpuszczalności 
przejdą do roztworu wodnego bądź bezpo
średnio, bądź też zostaną pod wpływem dal
szego działania dwutlenku węgla przemienio
ne w węglany kwaśne i jako takie zostaną 
zabrane przez wodę.

Z  najważniejszych soli znajdujemy więc 
w roztworze wodnym następujące: chlorek 
wapnia, chlorki, siarczany, krzemiany i wę
glany potasowców, węglan magnezu, kwaśny 
węglan wapnia i t. d. Pomiędzy temi sub- 
stancyami zachodzić więc muszą chemiczne 
wymiany, dążące do wytwarzania związków 
trudno rozpuszczalnych.

Najgłówniejsze z tych reakcyj będą nastę
pujące:

Kwaśny węglan wapnia traci, zetknąwszy 
się z ubogą w dwutlenek węgla atmosferą,

! część dwutlenku węgla i zamienia się w tru 
dno rozpuszczalny, obojętny węglan wapnia.

W ęglan magnezu i chlorek wapnia wcho
dzą w reakcyą chemiczną i wytwarzają łatwo 
rozpuszczalny chlorek magnezu i trudno roz
puszczalny węglan wapnia

Mg COa+ C a C l.= C a  C 0 3+ M g  CL.

Siarczany potasowców, nj}. siarczan sodu 
wytworzy z chlorkiem wapnia łatwo rozpusz
czalny chlorek sodu i trudno rozpuszczalny 
siarczan wapnia, opadający na dno jako gips.

Siarczan wapnia wejdzie jednak z węgla
nem magnezu w reakcyą i rezultatem tego 
procesu będzie powstanie siarczanu magnezu 
i węglanu wapnia.

Łatwo rozpuszczalne krzemiany przemie
niają się pod wpływem dwutlenku węgla 
w węglany potasowców i w trudno rozpusz
czalny kwas krzemny, jednocześnie te ostatnie 
węglany wchodzą jednak w reakcyą z chlor
kiem wapnia i wytwarzają węglan wapnia 
i chlorki potasowców.

Rezultatem  tych reakcyj jest więc powsta
wanie następujących trudno rozpuszczalnych 
produktów: kwasu krzemnego, węglanu wa
pnia, siarczanu wapnia i siarczanu magnezu,
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który w stanie bezwodnym jest także bardzo 
trudno rozpuszczalny. Wszędzie, gdzie roz
twór tych substancyj dojdzie właściwego sto
pnia koncentracyi, odmiennego dla każdej, 
następuje krystalizacya.

Lecz i łatwo rozpuszczalne związki chemi
czne, powstające przy tym procesie, przede
wszystkiem w wielkich ilościach nagromadzo
ny chlorek sodu, muszą przy odpowiedniej 
koncentracyi krystalizować.

(C. d. nast.j.
Ferd. Edw. Polzeniusz.

0 czynnościach żołądka.
(D okończenie).

y.
Prócz pepsyny inny jeszcze ferment wy

dziela się w żołądku. Je s t to t. zw. ferment 
podpuszczki, który osobliwą odznacza się wła
snością ścinania sernika, zawartego w mleku. 
Nie możemy wszakże szczycić się tem, że zu
pełnie dobrze jest nam znana rola, jaka  temu 
fermentowi przypada w udziale w procesie 
trawienia. Bo, czyź koniecznie trzeba, ażeby 
sernik mleka naprzód został ścięty, a następ
nie dopiero strawiony? Wszakże pepsyna 
i kwas solny trawić go mogą bezpośrednio. 
Nowsze badania nad własnościami chemiczne- 
mi sernika, który pod pewnemi względami 
różni się od innych ciał białkowych, pozwolą 
bezwątpienia wkrótce pojąć lepiej znaczenie 
fermentu podpuszczkowego.

J a k  widzimy, funkcye żołądka bynajmniej 
nie są jednostronne. Ażeby zaś o ich godno
ści należytego nabrać pojęcia, postępowano 
tu taj podobnie jak  i w zakresie innych orga
nów, starano się mianowicie także w doświad
czeniach żołądek zupełnie wykluczyć i obser
wowano, jakie to skutki za sobą pociągnie. 
Innemi słowy, zapytywano: czy wogóle żołą
dek jest dla zwierzęcia nieodzownie po
trzebny?

Pytanie to, jakkolwiek napozór dziwaczne, 
nie jest jednak takiem, jeśli zważymy, źe głó
wna część trawienia i chłonięcia pokarmów 
przypada na przewód kiszkowy.

Istotnie dokonano na psie śmiałej wiwise- 
kcyi i wycięto mu żołądek. Pies taki, opero
wany w r. 1876 przez chirurga Czernego 
w Heidelbergu, pozostawał przez wiele lat 
w doskonałym stanie zdrowia. W  r. 1882 
fizyolog lipski, Ludwig, zaciekawiony opera- 
cyą Czernego, zwrócił się do tego ostatniego 
z zapytaniem o los owego osobliwego zwierzę
cia bez żołądka. A  na to Czerny odpowie
dział w najuprzejmiejszy sposób, przesyłając 
psa do Lipska. „Było to najzupełniej zdro
we, wesołe zwierzę, pożerało z apetytem naj
rozmaitszą strawę, a  kał posiadał normalne 
własności. Ciężar ciała wzrastał wskutek 
obfitego karmienia, a trawienie pod żadnym 
względem nie różniło się od trawienia zwykłe
go psa.” Z a  zgodą Czernego na wiosnę r. 
1882 psa zabito. „Sekcya wykazała, że od 
strony wpustu żołądkowego znajdowała się 
jeszcze mała część ściany żołądka, która ota
czała niewielką kulistą jam ę wypełnioną po
karmem.” Pies żył zatem więcej niż pięć lat 
prawie jakgdyby bez żołądka!

W  inny jeszcze sposób starano się roz
strzygnąć zajmującą nas tu  sprawę. Ludwig 
i Ogata zakładali psu przetokę w pobliżu od- 
źwiernika i przez nią wprowadzali pokarm 
wprost do dwunastnicy; odźwiernik zaś był 
szczelnie zamknięty, tak  źe sok żołądkowy 
nie mógł przepływać do kiszek. I  w do
świadczeniu tem okazało się, źe bardzo nie
wielkie były tylko różnice pomiędzy trawie
niem normalnein a trawieniem w tych warun
kach, z czego badacze ci wnoszą, źe żołądek 
bynajmniej nie jest nieodzownie potrzebny, 
jako narząd wytwarzający sok żołądkowy, ani 
jako zapasowy śpichrz dla pokarmów.

Może jednakże wniosek ten jest zbyt dale
ki. Pomijam zupełnie często robioną w ta 
kich wypadkach uwagę, że ostatecznie można 
organizm przyzwyczaić, przystosować do 
względnie najniepomyślniejszych warunków 
istnienia. Uwagą taką nic nie objaśniamy, 
w tych razach, kiedy chodzi o krótki stosun
kowo przeciąg czasu trwania eksperymentu 
fizyologicznego. Pomyślmy wszakże z dru
giej strony, jak  wielką obarczalibyśmy pracą 
przewód pokarmowy, gdyby tenże w całej
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swej długości przedstawiał jednę nieprzerwa
ną rurę, w której trawienie ustawicznie odby- 
waćby się musiało. W  żołądku pokarm 
przez kilka godzin przebywa i stąd  małemi 
porcyami, częściowo przez odźwiernik prze
chodzi do kiszek. Główny proces trawienia 
odbywa się w kiszkach cienkich, poczem już 
prawie tylko same niestrawione szczątki prze
chodzą do kiszek grubych. Lecz w kiszkach 
nigdy pokarm tak  doskonale nie zostaje zmię- 
szany, jak  w żołądku.

W skutek podrażnienia ze strony pokarmów 
jak  i w części pod wpływem kwaśnej wydzie
liny żołądek poczyna się poruszać: jego okrę
żna m uskulatura wskazuje wyraźne skurcze
nie, a jednocześnie od wpustu ku odźwierni- 
kowi widać postępowe, skośnie przebiegające 
fale; następnie część odźwiernikowa przez 
skurczenie się jej mięśnia zwieracza oraz 
mięśni podłużnych skraca się. Skurczenia 
muskulatury żołądka pociągają za sobą, źe 
zawartość posuwa się od wpustu wzdłuż dużej 
krzywizny ku zamkniętemu odźwiernikowi, 
a stąd znów wzdłuż małej krzywizny. Jedno
cześnie zachodzi dokładne przemieszanie mia
zgi pokarmowej i coraz to inne części pokar
mu znajdują się w zetknięciu z powierzchnią 
opłókiwaną przez sok żołądkowy. Je s t to 
niejako młynek, który rozdrabnia pokarm, 
ba, więcej jeszcze, bo i rozpuszcza niektóre 
stałe jego części.

Je s t inny jeszcze powód, który każe nam 
wysoko cenić funkcye żołądka. Kwas, wy
dzielany w żołądku normalnym, niszczy nie
wątpliwie mikroorganizmy, które wraz z po
karmami dostają się do przewodu pokarmo
wego. Koncentracya (0,2— 0,3% ), w jakiej 
błona śluzowa żołądka wydziela kwas solny, 
wystarcza do zabicia bardzo wielu bakteryj, 
nawet i chorobotwórczych, np. lasecznika cho
lery. N atom iast alkaliczny odczyn soków 
trawiących, które działają w kiszkach, jest 
dla tych bakteryj bardzo odpowiedniem śro
dowiskiem. To też, póki żołądek znajduje 
się w zdrowiu, bakterye w przewTodzie pokar
mowym w większej ilości zagnieździć się nie 
mogą. Dopiero w braku wydzielania soku 
żołądkowego, lub przy niedostatecznem jego j  

stężeniu poczyna się gospodarka mikroorga
nizmów, odbywają się najrozmaitsze fermen- 
tacye i to nietylko w kiszkach, lecz i w sa
mym żołądku. Przykładów  takich aż na

zbyt wiele znamy w dziedzinie chorób żołąd
ka. Opierając się na tem, a jednocześnie 
uważając, że działanie trawiące żołądka jest 
dość ograniczone—albowiem trawi się tu  tyl
ko białko, które ostatecznie równie dobrze 
traw i się w kiszkach—niektórzy fizyologowie 
przypisać chcą żołądkowi tylko antyseptyczne, 
dezinfekcyjne działanie i uważają ten organ 
za przyrząd, którego celem ma być niszczenie 
bakteryj, dostających śię wraz z pokarmem 
do ciała.

VI.

Gdy tak  jedni mało przywiązują wagi do 
trawienia w żołądku, inni pytają znów słusz
nie: dlaczego żołądek sam siebie nie trawi? 
Niema w tem pytaniu nic nienaturalnego, nic 
naciąganego. Toż przecie tkanki ściany żo
łądka składają się z substancyj strawnych, 
przeważnie z białka i z kleju, który także 
rozpuszcza się pod wpływem soku żołądko
wego. I  zresztą oddawna wiadomo dobrze, 
źe takie trawienie żołądka jest możliwe. 
W  zwłokach ludzkich często znajdujemy część 
błony śluzowej żołądka zmiękczoną łub roz
puszczoną, a zjawisko to najwyraźniej wystę
puje w zwłokach osób zdrowych, silnych, któ
re podczas trawienia nagła śmierć zasko
czyła.

Pytanie, dlaczego żołądek za życia sam 
siebie nie trawi, zadawano sobie juź w prze- 
szłem stuleciu, a odpowiadano na nie, że 
„pierwiastek życiowy” staje temu na prze
szkodzie. Lecz jeden z największych fizyolo- 
gów naszego wieku, Klaudyusz Bernard, na
stępującem doświadczeniem zaprzeczył takie
mu objaśnieniu. „Kończynę żywej żaby umie
ścił on w przetoce żołądkowej żywego psa. 
Kończyna szybko uległa strawieniu, podczas 
gdy żaba pozostała przy życiu. A  zatem 
„pierwiastek życiowy” nie ocalił żaby. Pavy 
umieścił ucho żywego królika w przetoce żo
łądkowej psa. I  z ucha króliczego po kilku 
godzinach znaczna część była strawiona.” 

Powiadają, źe alkaliczność krwi, krążącej 
za życia w błonie śluzowej żołądka, nie po
zwala działać na nią trawiąco kwaśnemu so
kowi żołądkowemu. Lecz do pewnego stopnia 
przeczą już temu powyższe doświadczenia 

i B ernarda i Pavyego. A zresztą pozostaje
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jeszcze ważne pytanie: dlaczego trzustka, któ- ] 
ra  wydziela ze siebie alkaliczny sok trawiący, 
sama przez sok swój nie zostaje strawioną? 
Dlaczego wreszcie nie widzimy w normalnych 
warunkach trawienia ścianek kiszki? Toż 
i tu  działają alkaliczne soki trawiące.

Pytanie, które nas tu  zajmuje, jest jednem 
z najbardziej interesujących z całej fizyologii.
I  niedziw, że zajmowało i wciąż zajmuje ono 
jeszcze najpoważniejszych badaczów. Tem- 
bardziej zaś zyskuje na znaczeniu, że w pe
wnych nienormalnych warunkach i podczas 
życia zachodzi istotnie samostrawienie na 
ograniczonych miejscach błony śluzowej żo
łądka, a nawet przegryzienie tych miejsc na 
wskroś przez całą grubość ścianki. W  tych 
wypadkach, tak  zwanego wrzodu żołądka, 
niewątpliwie mamy do czynienia z pewnemi 
anomaliami we krwi, zaopatrującej ścianę żo
łądka, wskutek których traci ona zwykłą od
porność, niejako obumiera. Lecz na czem 
anomalie te polegają, czemu przypisać trze
ba, źe komórki gruczołów zachowują za życia 
odporność, k tóra je  chroni od samostrawie- 
nia, tego objaśnić jeszcze nie umiemy. Co 
więcej, wyznać musimy, źe z podobnemi za
gadkami fizyolog często bardzo jeszcze się 
spotyka. Może udoskonalone metody bada- | 
nia, może obserwacye prostszych objawów 
życia na niższych szczeblach świata zwierzę
cego pozwolą nam z czasem widzieć jaśniej 
i lepiej w tych sprawach.

V II.

Do niedawna niewiele jeszcze wiedziano, 
w jakim stopniu błona śluzowa żołądka przyj
muje udział w chłonięciu (resorpcyi) strawio
nych pokarmów. Przed dziesięciu mniej więc 
laty poczęto dopiero w tym kierunku wyko
nywać badania ilościowe. Fizyolog monachij
ski, Tappeiner, przekonał się, źe z wodnych 
roztworów cukru, peptonu i niektórych soli 
przy pewnem umiarkowanem stężeniu (5°/0) 
żołądek w ciągu jakich dwu godzin wchłaniał 
około 2% . Nie jest to wiele, a gdy weźmie
my pod uwagę, źe najczęściej mamy do czy
nienia z niewiele więcej stężonemi roztwora
mi, pojmiemy, źe główna część chłonięcia 
przypada na kiszki.

Dalsze wszakże badania wskazały, że b a r

dziej stężone roztwory ciał pokarmowych 
w większej ilości przenikają z żołądka po 
przez błonę do naczyń krwionośnych i limfa- 
tycznych, a również, że pod wpływem pewnych 
substancyj chłonięcie już w żołądku znako
micie się przyśpiesza. Alkohol np. należy do 
ciał takich. Z roztworu alkoholowego więk
sza ilość rozpuszczonego ciała przenika przez 
błonę śluzową żołądka, aniżeli z roztworu 
wodnego. Doświadczenia te robiono wielo
krotnie na psach z przetokami żołądkowemi, 
a sprawdzono je  także na człowieku. Tak 

i  samo jak  alkohol, działają w tym względzie 
: rozmaite ciała, zaliczane do używek, czyli do 

tych niezbędnych dodatków w pokarmach, 
które działają na nerwy smaku i powonienia 
i urozmaicają nam pożywienie. Sól kuchen
na, pieprz, gorczyca, rozmaite olejki eteryczne 
należy tu przedewszystkiem wymienić. Próby 
z temi ciałami wykonywałem na sobie i o ich 
działaniu, przyśpieszaj ącem chłonięcie, mia
łem sposobność wielokrotnie się przekonać. 
Również przekonałem się w doświadczeniach 
na psach z przetokami, źe podobnie pomyślnie 
na sprawę chłonięcia wpływają kwasy orga
niczne i winny, octowy, a także woda nasyco
na dwutlenkiem węgla.

Sądziłem, że byłoby zajmującem zbadanie 
pod tym względem wyciągu mięsnego i w tym 
celu dałem wyciąg taki psu w formie takiej, 
w jakiej pijemy zwykle rosół. I  tu taj chło
nięcie w żołądku było wydatniejsze. J a k  
wiadomo, od czasu, kiedy chemia pozwoliła 
dokładnie zbadać skład rosołu, a fizyologia 
dowiodła, jakie ciała są prawdziwemi pokar
mami, zerwano z przesądem, źe rosół zawiera 
w sobie istotne środki pokarmowe. Tylko 
w kołach niekompetentnych zachował się je 
szcze pogląd o „posilności” rosołu. Fizyolog 
natomiast umieścił rosółpomiędzy „używkami” 
i wyznaczył tym ostatnim rolę zupełnie odrę
bną od znaczenia białka, tłuszczów i woda- 
nów węgla. Używki pobudzają nerwy gru
czołów wydzielających soki trawiące, a wsku
tek tego pomagają one istotnie procesowi tra 
wienia pokarmów. Używki w wielu razach 
wywołują—za pośrednictwem nerwów naj
prawdopodobniej—przekrwienie błony śluzo
wej przewodu pokarmowego; naczynia krwio
nośne rozszerzają się i z większej powierzchni 
więcej wessać się może. Krew szybciej krąży 
i dlatego coraz to nowe jej ilości, nieprzeła-
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dowane jeszcze produktam i trawienia, drogą, 
dyfuzyi pobierają rozpuszczone w żołądku 
i kiszkach substancye. Oto, w jak i sposób 
najpewniej objaśnić sobie należy przyśpiesze
nie wessania pod wpływem używek.

Lecz zapominać nietrzeba, że proces chło
nięcia bynajmniej nie jes t wyłącznie fizycznem 
zjawiskiem dyfuzyi i osmozy. Porównajmy 
osmozę wody dystylowanej do zgęszczonego 
roztworu soli przez pęcherz cielęcy z osmozą 
wody do krwi odwłóknionej, a przekonamy 
się, źe w drugim wypadku przejście wody od
bywa się przynajmniej 30 razy wolniej niż 
w pierwszym. Tymczasem wessanie wody 
z kiszek do krwi odbywa się jeszcze znacznie 
szybciej, niż przejście wody do zgęszczonego 
roztworu soli. W ynika z tego, że chłonięcie 
w przewodzie pokarmowym jest zaleźnem nie- 
tylko od znanych nam  praw fizycznych, lecz 
że działają tu  obok tego jeszcze i warunki 
biologiczne, skutkiem których „przenoszenie 
tych lub innych produktów do krwi lub limfy 
uskuteczniają same komórki błony śluzowej.”

Z a  pojmowaniem takiem  przemawia nie
zmiernie duża liczba faktów. Musimy prze
to koniecznie przyjąć, że ciała przyspieszają
ce chłonięcie działają w pewien sposobna 
same komórki błony śluzowej, wprowadzając 
je  niejako w stan podnieconej czynności. Mo
gę na poparcie tego podać jeszcze następują
cy przykład.

Zamierzałem przekonać się, co będzie 
z czynnością chłonięcia, gdy zawartość żołąd- | 
ka stanie się alkaliczną, nie zaś kwaśną, jak  j  

to bywa normalnie. W prowadziłem psu do 
żołądka tak ą  Ilość płynu alkalicznego, źe nie 
mógł jej zobojętnić kwas solny, jakiby wy
dzielony został przez cały czas trw ania do
świadczenia. I  istotnie po dwu godzinach, 
przerwawszy doświadczenie, wydobyłem z żo
łądka ciecz alkaliczną. Chłonięcie zaś w tym 
razie znacznie było wydatniejsze niź w nor
malnych warunkach.

R ezultat taki na pierwszy rzu t oka wydać 
się może bardzo dziwnym. Sądzę wszakże, | 
że dobrze objaśnić go można w następujący 
sposób. Same komórki nabłonkowe, czynny 
przyjmujące udział w sprawie chłonięcia, tak 
jak  i wszystkie komórki żywe, energiczniej 
pracują w słabo alkalicznem środowisku niż 
w kwaśnem. W  normalnych warunkach za- j  

daniem jest żołądka nietyle chłonąć, ile raczej i

wydzielać kwas solny i pepsynę, które mają 
trawić, dezinfekować, pobudzać do ruchu 
i t. d. Chłonięcie—to przeważnie funkcya 
kiszek. Gdy wszakże znajdzie się w żołądku 
tak nienormalna zawartość, jak ą  jes t płyn 
alkaliczny, wówczas przedewszystkiem kwas 
solny wydziela się w większej ilości, aby płyn 
ten zobojętnić. Istotnie bowiem wydzielanie 
kwasu solnego było w tym razie obfitsze. 
Lecz gdy zadaniu temu żołądek sprostać nie 
jest w stanie, t. j. kiedy ilość alkaliów jest 
zbyt wielka, wówczas sięga ten organ do in
nych środków samopomocy — stara się możli
wie szybko pozbyć tej nienormalnej zawarto
ści. A  może tego dokonać w sposób dwojaki: 
albo, przesuwając miazgę pokarmową do ki
szek, albo wchłaniając ją . Kiedy wejście do 
kiszek nie je s t zamknięte, najpewniej obudwo- 
ma sposobami zdąża żołądek do celu tego. 
Gdy zaś w doświadczeniu nic do kiszek prze
chodzić nie mogło, jedna tylko pozostawała 
droga—szybszego chłonięcia.

W  funkcyach organizmów żywych często 
spotykamy się z analogicznemi zjawiskami. 
K ażdy narząd posiada w pewnym stopniu 
autonomią, która pozwala mu w nienormal
nych warunkach sięgnąć po pomoc w samym 
sobie, zyskać kompensatę w ten lub ów spo
sób. Gdy część płuca jest chora i do oddy
chania niezdatna, inna część nadmiernie się 
rozwija i zastępuje tamtę; a gdy całe jedno 
płuco przestało pracować, wówczas drugie 
tem  energiczniej pracuje i musi starczyć za 
oba. T aką samę kompensatę obserwować 
można często w sercu, w nerkach, w mózgu, 
gdzie nawet często terytorya do pewnych 

! określonych celów służące w razie potrzeby 
obejmują czynność innych, które pracę swą 
zawiesiły. I  to samo widzimy w naszym przy
kładzie z żołądkiem. Gdy funkcya wydziela
nia kwasu solnego nie starczyła do skompen
sowania nienormalności, k tóra objawia się 
alkaliczną zawartością, z pomocą przybywa 
funkcya chłonięcia i wydala tę zawartość. 
Gdy i to jeszcze nie wyrównywa nieprawidło
wości, żołądek ma w zapasie inną jeszcze siłę, 
siłę . ruchów antyperystaltycznych. Istotnie, 
przy bardzo mocno alkalicznej zawartości 
przybywają z pomocą ruchy wymiotowe i żo
łądek wyrzuca z siebie to, co jest dlań nieod
powiednie.

Ta samopomoc, to wzajemne popieranie
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się i dostrojenie w czynnościach, ta  wewnętrz
na harmonia w budowie organów jest jednym 
z najbardziej podziwu godnych objawów 
w przyrodzie. I  póki harmonia ta  istnieje, 
póty całokształt organizmu nie zdradza na 
zewnątrz znaczniejszych zaburzeń. Dopiero 
wówczas gdy jej zbraknie, machina zwierzęca 
chromać poczyna, aż w końcu zupełnie się 
rozstraja.

D r  M . F laum .

Posiedzenie czternaste Komisyi teoryi ogrodni
ctwa i nauk przyrodniczych pomocniczych odbyło 
się dnia 2 listopada 1893 roku, o godzinie 8-ej 
wieczorem w lokalu Towarzystwa Ogrodniczego, 
Chmielna Nr 14.

1) Protokuł posiedzenia poprzedniego został 
odczytany i przyjęty.

2) P. J. Eismond przedstawił obszerniejszy 
referat, traktujący „O budowie protoplazmy i or- 
ganizacyi komórki.”

Ze względu na znaczny obszar, objęty powyż
szym tematem, jako też na zbyt specyalny chara
kter niektórych poszczególnych kwestyj, prelegent 
streścił naprzód historyą rozwoju pojęć o podście- 
lisku życia i o zasadniczej jego formie, za
znaczając główniejsze prądy, które znalazły swój 
wyraz w pracach takich uczonych, jak: Schleiden, 
Schwann, Dujardin, Max-Schultze, Briicke, Hae- 
ckel, Fromann, Flemming, Altmann i Butschli. 
Nadto prelegent poruszył nader żywotną kwestyą 
syntezy morfologicznej protoplazmy i poddał 
szczegółowej krytyce hipotezę Haeckla o faktycz- 
nem istnieniu ustrojów, które badacz ten odróżnia 
pod nazwą Cytoda.

Dokończenie referatu zostało odłożońem do 
najbliższego posiedzenia.

Na tem posiedzenie zostało ukończone.

KRONIKA HAUKOWA.

—  Ibr. D zia łan ie  kwasu azotnego na m e
ta le . C. Montemartini badał działanie kwasu 
azotnego na metale przy różnych stężeniach i róż
nych ilościach użytego kwasu. Pod tym wzglę
dem metale dają się na trzy grupy podzielić: przy 
pierwszej grupie tworzą się tylko kw. azotawy,

bezwodnik kw. azotawego, tlennik i dwutlenek 
azotu; przy metalach drugiej grupy oprócz po
wyższych produktów tworzą się czterotlenek i tle
nek azotu, azot i' amoniak. W trzeciej grupie do 
wzmiankowanych produktów dołącza się jeszcze 
wodór. Metale pierwszej grupy należą do tych, 
które parę wodną przy bardzo wysokiej tempe
raturze rozkładać mogą, metale drugiej— rozkła
dają ją  przy niższej, metale trzeciej wreszcie 
(K,Na) nawet przy zwykłej temperaturze na wo
dę działają. Autor upatruje w tem dowód, że 
w reakcyi kw. azotnego z metalami woda czynny 
udział bierze; kw. azotny w żadnym razie nie 
wymienia wprost, swego wodoru na odpowiedni 
me^al, lecz działa raczej jnko środek utleniający.

(Gaz. Cli. Ital.)

—  tr. Ryby e lektryczne. Z pracy p. Kendri- 
cka, zamieszczonej w „Forlniglitly Keview” do
wiadujemy się, że przyrządy elektryczne w gro
madzie ryb bardziej są rozpowszechnione, aniżeli 
się powszechnie przyjmuje. Wykazano je u pięć
dziesięciu przeszło gatunków ryb, dokładnie 
wszakże zbadano te przyrządy u pięciu lub sze
ściu gatunków. Najwięcej znane są drętwy (Tor
pedo), z rodziny płaszczek, żyjące w morzu Śród- 
ziemnem i Adryatyku, SsętwiK^ czyli strętwy albo 
węgorze elektryczne (Gymnotus), przebywające 
w lagunach Orinoco w Ameryce południowej, 
a wreszcie tru+wy czyli sumy elektryczne (Mala- 
pterus), pochodzące z Nilu, Nigru, Senegalu i in
nych rzek afrykańskich. W ogólności zaś gatun
ki elektryczne występują zarówno między rybami 
wód słodkich, jak i morskich. Całość organu 
elektrycznego uważaną być może, jako złożona 
z trzech części, a mianowicie: 1) z ośrodków ele
ktrycznych mózgu, 2) z nerwów elektrycznych, 
prowadzących do przyrządu elektrycznego, i 3) 
z właściwego przyrządu elektrycznego. Nie na
leży też przypuszczać, by elektryczność wytwa
rzała się w ośrodkach mózgowych i była przepro
wadzaną przez nerwy elek(ryczne; wywiązuje się 
ona w samymże organie elektrycznym, ale przy
rząd ten działa jedynie pod wpływem impulsów 
nerwowych, przesyłanych mu z mózgu przez ner
wy elektryczne.

—  wmk. W p ływ  tem peratury  i w ieku rośliny 
na oddychanie w ew nątrz - cząsteczkow e badał 
Detmer i niektórzy z jego uczniów.

Wiadomo, że rośliny pozbawione tlenu nie 
przestają wydzielać dwutlenku węgla, przyczem 
tworzą jednocześnie alkohol i niektóre inne ciała. 
W tym stanie mogą one istnieć 1 —  3 dni, a jeśli 
przed tem zanim przerwie się wydzielenie 
dwutlenku węgla, doprowadzimy roślinom tym 
tlen, rozpoczynają one oddech normalny i zo
stają przy życiu. Dwutlenek węgla powstaje tu 

j  więc wskutek samowolnego rozkładu cząsteczek 
materyi organicznej (prawdopodobnie samej pro- 

) toplazmy), t. j . tlen pochodzi z tej so,mej cząste
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czki co i węgiel i dlatego oddychanie takie, iden
tyczne z fermentacyą niższych grzybów (np. droż
dży) nazwano wewnątrz-cząsteczkowem.

Z badań Detmera wynika:
1) Ze oddychanie wewnątrz-cząsteczkowe jest 

dość wydajne w temperaturach blizkich 0 ° (tak 
jak i normalne).

2 ) Ze ilość wydzielonego przy tem dwutlenku 
węgla wzrasta z temperaturą, jak to bywa 
i przy zwykłem oddychaniu.

3) Temperatura, w której względnie najwięcej 
podnosi się ilość dwutlenku węgla, jest przy 
zwykłem oddychaniu dla kiełków pszenicy 25° C, 
łubinu 30°; przy oddychaniu beztlenowem dla 
obu 40» c.

4) Optimum (t. j . temperatura w której oddy
chanie jest najenergiczniejsze) wynosi dla obu ty
pów oddychania 40° C.

5) Maximum temperatury oddychania (czyli 
temperatura, w której rośliny mogą jeszcze oddy
chać nieumierając) leży przy zwykłem oddycha
niu dla łubinu i pszenicy między 45— 50° C. Dla 
oddychania wewnątrz-cząsteczkowego nie istnieje 
wcale, gdyż już w temperaturze optimum (40°) 
zaczynają kiełki umierać.

6 ) Wydajność dwutlenku węgla przy oddycha
niu wewnątrz-cząsteczkowem jest zawsze mniejsza 
niż przy normalnem. Z wiekiem kiełka stosunek 
pierwszej do drugiej wzrasta. Tak dla łubinu:

Stosunek międzycz. 
norm.

3 dniowy kiełek 0.553
4 „ „ 0 ,583
6 „ „ 0 ,598
9 „ „ 0 ,610

—  Ibr. Roztwory koloidalne Aby się przeko
nać, czy roztwory koloidalne są rzeczywistemi 
roztworami, czy też raczej są czemś w rodzaju 
emulsyi, posiłkował się C. Linebarger doświadcze
niami osmotycznemi. Do doświadczeń służył 
osmometr z przeponą z papieru pergaminowego, 
przez którą tylko koloidalne ciała przechodzić nie 
mogły i one też tylko ciśnienie osmotyczne wy
wierać mogły. Zbadane zostały dwa roztwory 
kwasu wolframowego, zawierające pierwszy 
2 ,47°/0, drugi 1 ,00%  Ha W 04. Ciśnienie osmo
tyczne w pierwszym wypadku równem było 25,2  
cm, co odpowiada masie cząsteczkowej =  1 693; 
w drugim masa cząsteczkowa równała się 1 718, 
skąd w roztworze zawartym cząsteczkom wzór 
(Hj W 04)j przypisać należy. C. Linebarger 
wnioskuje stąd że koloidalne roztwory są rzeczy
wistemi roztworami, które odznaczają się tylko 
wysoką masą cząsteczek w roztworze zawartych.

(Nat. Eund.)

—  sk. B irm it, żyw ica  kopalna. W sprawozda
niach towarzystwa przyrodniczego w Gdańsku, 
podał p. O. Heim ciekawą wiadomość o pewnym 
gatunku bursztynu, który znajduje się w Birmie 
i przez autora dokładnie zbadanym został. W Bir

mie mianowicie północnej, tuż nad granicą chiń
ską, znajdują się znane już od wieków Chińczy
kom pokłady, zawierające pewien rodzaj burszty
nu, który w krajach tych, a głównie w stolicy 
Birmy, w Mandalay, służy do wyrobu różnych 
przedmiotów ozdobnych, jak pereł, kolczyków, 
różańców, cygarnic i t. p. Dostęp do kopalń 
bursztynowych jest utrudniony, okolice bowiem 
tameczne zamieszkuje ludność dzika i niespokoj
na. Kopalna ta żywica występuje prawdopodo
bnie obficie, bryły bowiem, przechodzące wielko
ścią głowę ludzką, nie należą do rzadkości. Oka
zy, rozpatrywane przez autora, były barwy bru
natnej z rozmaitemi odcieniami, od bardzo jasnej 
do ciemnej. Podobnie jak nasz bursztyn bałty
cki otoczone są kruchą warstwą zwietrzałą, cie
mno-brunatną lub rubinowo-czerwoną. Materyał 
jest twardszy aniżeli nasz bursztyn, bardzo gęsty 
i łatwo daje się obrabiać. Właściwą zaś cechą 
birmitu jest połysk niebieskawy, powstający na 
powierzchni wskutek fluorescencyi. Różni się on 
nadto od naszego bursztynu tem, że przejęty jest 
mnóstwem mikroskopowych jamek pustych, które 
prawdopodobnie wypełnione były niegdyś jakąś 
cieczą wodnistą; ślady tej cieczy dają się rozpo
znać jako nieprzezroczyste, czarniawe cząsteczki. 
Pod względem chemicznym różni się birmit bar
dzo znacznie od bursztynu zwykłego, nie zawiera 
zgoła kwasu bursztynowego, natomiast zaś pewną 
ilość siarki, wchodzącej tam w skład związków 
organicznych; ilość popiołu przypada w granicach 
' / 3 do 5/ 0 odsetki. W ogólności przeto zaliczyć 
należy birmit do żywic kopalnych, z żadnym 
wszakże ze znanych dotąd gatunków nie jest 
identyczny. Bóżni się od tak zwanego rumenitu, 
czyli bursztynu dosyć pospolitego w Rumunii, po
dobnież jak i od ambry tu, znajdującego się w No
wej Zelandyi; ten ostatni bowiem jest prawie nie
rozpuszczalny w siarku węgla, gdy z birmitu 
ciecz ta rozpuszcza około 5 odse‘ek. Nieznaną 
jest wreszcie roślina, z której birmit przed wieka
mi jako żywica wypłynął; dalsze badania mikro
skopowe dadzą zapewne możność wyprowadzenia 
pewnych wniosków o jej rodzaju, a to na podsta
wie znajdujących się w birmicie zawartości.

(Prometheus).

—  umie. Jeszcza kilka s łów  o i ro d aw -ach  
korzeniow ych '). Frank opisuje w grochu dwo
jakie brodawki korzeniowe (Berichte der deut- 
schen botanischen Gesellschaft 1892, 3 i 7). Je
dne z nich mniejsze i okrągłe posiadają zwykłą 
zawartość: komórki ich napełnione są bakteroida- 
mi złożonemi pod względem chemicznym z ciał 
białkowych. Inne znów mają kształt oddzielny, 
przypominający gałązki koralu. Protoplazma 
ich komórek wypełniona jestdrobnemi ziameczka-

‘) Obacz artykuł „0  przyswajaniu azo+u ” 
w N-rach 41 i 42 b. r.
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mi, które od jodu barwią się na czerwono-bruna- 
tno (bakteroidy zaś słabo-żółtawo), nie wchłaniają 
barwników anilinowych (jak i o czynią bakteroi
dy); rozpuszczają się, poprzednio pęczniejąc, 
w kwasie siarczanym, również i w wodanie chlo- 
ralu; w dyastazie nie rozpuszczają się. Począt
kowo uważał je  Frank za złożone z amylodekstry- 
ny (co niezupełnie zgadza się zresztą z podanemi 
przezeń reakcyami); po zarzutach jednak Moliera, 
który na podstawie ich rozpuszczalności w chlo
roformie przypuszczał, że są to ziarenka chole- 
steryny, chociaż nie zdołał otrzymać charaktery
stycznych dla tego ciała reakcyj oraz po wła
snych próbach powtórnych przekonał się, że ciał
ka te są topliwe, coby przemawiało za cholestery- 
ną lub innym alkoholem wyższego rzędu. Nie 
ulega wątpliwości, że nie są to substancye azoto
we, analiza bowiem wykazała że brodawki zawie
rające te ciałka są znacznie uboższe w azot, niż 
zwykle bakteroidówe: 
brodawki grochu z nieznanem ciałem

zawierały 4,828%  
„ „ zwyczajne C,936°/0
„ bobu 7,440%

Pomijając dziwaczne tłumaczenie podane przez 
Franka w pierwszej jego pracy (mianowicie przy
puszczał on, że są to składy amylodekstryny,
które roślina robi dla organizmów gleby, ażeby 
nie dopuścić pożarcia przez nie brodawek bakte- 
roidowych), które upada -wobec nowszych danych 
o naturze zawartego w tym drugim rodzaju bro
dawek ciała, pozwolimy sobie powiedzieć nasuwa
jące się mimowoli przypuszczenie, czy nie są te no
we brodawki jednem ze stadyów rozwoju zwykłych 
a nagromadzone w komórkach ciało przejściowym 
utworem, powstającym podczas rozkładu i wchła
niania ciał białkowatych?

Prażmowski zauważył obecność tych „błyszczą
cych ciałek” i chociaż mylił się co do ich natury 
chemicznej, biorąc je za ciała białkowate, może 
jednak nie omylił się, uważając ich ukazanie się 
za oznakę „degeneracyi” brodawek t. j. blizkiego 
rozpuszczania ich zawartości.

Wprawdzie zdaje się przemawiać przeciwko 
temu wyłączne jak dotąd ich znalezienie w gro
chu. Może jednak dalsze poszukiwania wykażą 
je  i w innych gatunkach motylkowatych (Molier 
nie znalazł ich na koniczynie); w każdym zaś ra
zie nie jest rzeczą niemożliwą, że przebieg rozpu
szczania jest odmienny u rozmaitych gatunków.

—  lir. Roztwory połączeń cząsteczkowych.
G. Bodlander zajął się zbadaniem kwestyi, czy 

połączenia cząsteczkowe mogą istnieć w roztwo
rze, czy też przy rozpuszczaniu całkowicie lub 
częściowo na swoje składniki się rozkładają. Do 
doświadczeń służyły typowe połączenia cząste
czkowe chlorku i bromku srebra z amoniakiem 
o formule 2AgCl. 3 NH., i 2 AgBr. 3NII3.
G. Bodlander przekonał się, że chlorek srebra, 
rozpuszczając się w amoniaku, przechodzi w wy
żej wzmiankowane połączenia, gdy bowiem z pły-

! nu pryzmatyczne kryształy 2 AgCl. 3 NH3 wy
dzielać się zaczną, zwiększenie koncentracyi amo
niaku nie powoduje już dalszego rozpuszczania 
chlorku srebra: roztwór nasycony odnośnie do 

i soli 2 AgCl. 3 NH3, więcej chlorku srebra rozpn- 
j  szczać nie może, co właśnie jest dowodem, że 
| w roztworze istnieje to połączenie cząsteczkowe 
I 2 AgCl. 3 NH3. Z zapatrywaniem tem zgodnem 

jest to, że alkoholowe roztwory amoniaku nie 
! rozpuszczają chlorku srebra: połączenie 2 AgCl.
J  3N1I3 jest bowiem w alkoholu nierozpuszczalne. 

W roztworach chlorku srebra w amoniaku doda
nie amoniakalnego roztworu octanu ołowiu powo
duje osad chlorku ołowiu, dodanie amoniakalnego 
jodku potasu— osad jodku srebra. Świadczy to, 
że w roztworze chlor i srebro jako wolne iony się 
znajdują. Całkiem analogiczne rezultaty otrzy
mał G. Bodlander z bromkiem srebra.

(Ztr. f. phys. Ch.)

—  sst. Prom ieniowanie c ie p ła  przez rozm ai
te  rodzaje ośw ietlenia  (n a  św iece). Z mowy 
inż. Dicke „O gazie wodnym” mianej na 33 zjeź- 
dzie niemieckich gazowników i hydrotechników 
w Dreźnie wyjmujemy tabelkę, która może dla 
niejednego przedstawiać wartość porównawczą: 

Gaz oświetlający (5 300 ciepłostek)
Na 1 świecę

Palnik dwudziurkowy i szcze
linowy po 16 świec i 150 litr. daje 50 ciepł.

Palnik Arganda po 30 św. i 2501. „ 44 „
„ Siemensa wzmocniony po

530 św. i 2 300 1. „ 23 „
Światło Auera po 50 św. i 100 1. „ 1 0 ,6  „

Gaz wodny (2620 ciepłostek)
Grzebień magnezyowy po 35 św.

i 180 Z daje 13,2 „
Światło Auera po 60 św. i 230 l „ 10,5 „

„ „ „ 140 św. i 360i „ 6,7 „
Zarow’e światło elektryczne.

Lampa żarowa na 16 św. daje okrągło 3 „
(Elektrot. Zt. 41.)

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

—  sd. Na uroczystem otw arciu  roku akadem ic
kiego 1893/4 w Szkole Politechnicznej we Lwo
wie dnia 16 października r. b., prorektor prof. 
Józef Rychter odczytał sprawozdanie za rok ubie
gły, poczem nowy rektor prof. Dziwiński miał 
mowę inauguracyjną o ważności i celach nauk 
technicznych i zaprosił prof. Niementowskiego do 
odczytania pierwszego wykładu na temat: „O sta
nowisku Hoffmana w chemii nowoczesnej.” Z mo
wy rektora Dziwińskiego wyjmujemy ustęp doty
czący rozwoju szkół technicznych w Polsce, 

j Pierwszą szkołę rzemieślniczą założył był w Opo



lu w r. 1761 ks. Ignacy Konarski, pijar, brat 
Stanisława; w osobnym gmachu umieścił 16 rze
mieślników z warsztatami i uzyskał w r. 1764  
aprobatę sejmu z prawem wyzwalania uczniów na 
samoistnych rzemieślników, w roku 1817 otwarto 
we Lwowie trzyklasową szkołę realną, mającą 
przygotowywać do praktycznych zajęć przemysło
wych, w r. 1825 zamieniono ją  na dwuklasową, 
a dalszy ciąg studyów przeniesiono do uniwersy
tetu, gdzie miano wykładać dla uczniów matema
tykę i fizykę w 8  godzinach, chemią w 5, rolni
ctwo i leśnictwo w 5, geometryą praktyczną w 3, 
budownictwo w 5, rysunki w 1 0  godzinach. W ro
ku 1844 otwarto we Lwowie Akademią techni
czną, z której przed laty 2 2  powstała dzisiejsza 
politechnika złożona z czterech wydziałów, mia
nowicie: inżynieryi, budownictwa, budowy maszyn 
i chemii technicznej. Dotąd politechnika nie po
siada stałych katedr w dziale górniczym i hutni
czym; jakkolwiek prowadzone są już wykłady 
górnictwa naftowego i technologii nafty. Czynio
ne są usiłowania do utworzenia samoistnych wy
kładów górniczo-hutniczego i rolniczo-leśnego.
Rektor Dziwiński porusza też myśl utworzenia 
osobnego wydziału ogólnego dla kształcenia kan
dydatów na nauczycieli szkół realnych oraz wy
działu handlowego.
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B u l e t y n  m e t e o r o l o g i c z n y
za  tydzień  od 1 do 7 listopada 1893 r.

(ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie).
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7 r. 1  p. 9 w . 7  r . | l p . 9 w. Najw. Najn.

1 S. 49,o 49,2
•

49.7 6,0 7,3 4,3 8,2 4,0 91 SW3,W3,W3 1,1 # p .  m. I 3 '— 8,
2 c . 46,4 42,5 41,5 2,6 5,2 4,6 5,3 1.6 90 SW*,SW5,W» 1.9 0  w  ciągu doby z przerw.,
3P . 41,2 41,5 43,7 4,4 5,0 3,2 6,0 3,0 89 W»,W’,W ’ 3,0 O w nocy i w  dzień z przer.
4 S. 43,9 39,o 41,0 4,4 9,6 7,o 1 1 ,3 2,3 87 SW5,W9,W '2 5,8 ®  w  ciągu doby z przerw.,
5 N. 48,3 49,2 49.7 1,2 6,4 2,0 7,2 o,5 79 W3,W5.S3 z rana mróz biały,
6 P . 43,4 42,4 46,6 3,8 7,3 1.4 7,3 0,4 91 S4,W\W5 1,7 # o d  3 a. m. w  ciągu dnia.
7 W. 49,5 50.4 51,9 —0,4 ; o,3 0,1 1.8 —0,3,89 EN', W E N *

___ __
Średnia 45,7 3,9 88 13,5

W części historycznej zasługiwałaby jeszcze 
zdaniem naszem, na wspomnienie „szkoła przy
gotowawcza do instytutu politechnicznego” w War
szawie (1825— 1830) oraz późniejsze prace z przed 
lat mniej więcej 30 nad utworzeniem insfytucyj 
wyższych dla wykształcenia technicznego w Kró
lestwie.

Posiedzenie 15-e Komisyi stałej teoryi ogro
dnictwa i nauk przyrodniczych pomocniczych od
będzie się d. 16 listopada 1893 roku, o godzinie 
8 -ej wieczorem, w lokalu Towarzystwa ogrodni
czego (Chmielna, 14).

Porządek posiedzenia:
1) Odczytanie protokułu posiedzenia poprzed

niego.
2) P. J. Eismond ,,0  budowie protoplazmy 

i organizacyi komórki” (ciąg dalszy).
3) P. Wł. Kozłowski „Typy rozmnażania u ro

ślin.”

T R E Ś Ć .  Z teoryi budowy chemicznej. Tautomerya, przez d-ra L. Marchlewskiego. —  Powstawanie 
skał osadowych na drodze krystalizacyi, przez Ferd. Edw. Polzeniusza. —  O czynnościach żołądka, 
przez d-ra M. Flauma. —  Towarzystwo ogrodnicze. —  Kronika naukowa. —  Wiadomości bieżące. —

Buletyn meteorologiczny.

W ydawca A. Ślósarski. Redaktor Br. Znatowicz.

JljoBBOJteHO I^CH3ypoio. Bapm ana, 29 OitTaSpa 1893 r. Warszawa. Druk Emila Skiwskiego.




