
J\& 47. Warszawa, d. 19 listopada 1893 r. Tom XII,

TYGODNIK POPULARNY, POŚWIĘCONY NAUKOM PRZYRODNICZYM.

PRENUMERATA „WSZECHŚWIATA".

W W arszawie: rocznie rs. 8
kwartalnie 2

Z przesyłką pocztową: rocznie „  lo
półrocznie „  5

Komitet Redakcyjny Wszechświata stanowią Panowie: 
Alexandrowicz J . ,  Deike K ., Dickstein S., H oyer H., 
Jurkiew icz K ., Kwietniewski W ł., Kram sztyk S., Na- 

tanson J . ,  Prauss St., Sztolcman J .  i W róblewski W .

Prenumerować można w  Redakcyi „Wszechświata*
i w e wszystkich księgarniach w  kraju i zagranicą.

.A-d.res ZRedalazcyi: IKZra.lco-wslcIe-^rzecim.ieście, 3STr ©©.

FALE ELEKTRYCZNE
mniejszej długości.

Słynne doświadczenia, któremi H ertz wy- i  

kazał, że działania elektro-magnetyczne roz
chodzą się w postaci, ruchu falowego, znane 
są czytelnikom naszym ‘), ze względu wszakże j  

na ich zasadnicze dla nauki znaczenie korzy- j  

stać winniśmy z każdej sposobności przypomi- ! 
nania ich w piśmie naszem. Sposobność taką 
nastręcza nam obecnie znaczne uproszczenie, 
jakie klasycznym tym doświadczeniom nadał 
p . Eighi.

H ertz, jak  wiadomo, do wywołania fal elek
trycznych użył prądów przerywanych, tak 
szybko po sobie następujących, że długość po
wstających stąd fal nie przechodziła dwu me
trów. Aby szybkość tę drgań elektrycznych 
pojąć, przypomnijmy sobie, że ruch falowy

') We Wszechświecie opisane były kilkakrotnie, 
w szczególności zaś na str. 357 i 381 tomu VIII 
.z r. 1889.

posuwa się o jednę falę w tym samym czasie, 
gdy jedno drgnięcie się kończy. Fale elektro
magnetyczne rozchodzą się z szybkością świa
tła , z szybkością zatem około trzystu tysięcy 
kilometrów na sekundę; gdyby więc drgań na 
sekundę dokonywało się trzysta tysięcy, fala 
każda miałaby kilometr długości. Skoro zaś 
fale były około pięciuset razy krótsze, drgania 
musiały być w tymże stosunku częstsze, za
chodziły zatem w ilości przeszło stu milionów 
na sekundę. W  doświadczeniach późniejszych 
długość fali zdołał H ertz zredukować jeszcze 
bardziej, do 60 zaledwie centymetrów, co wy
magało tedy częstszego jeszcze przerywania 
prądu.

Wiemy też, w jaki sposób zdołał ekspery
m entator wykryć te drgania i interferencyą 
fal, przez nie wzbudzonych. Nie mógł ich 
widzieć, były do tego bowiem o wiele zbyt 
powolne; musiałyby się dokonywać milion ra 
zy prędzej, aby przeszły w drgania świetlne 
i stały się widzialnemi. Nie mógł ich też 
słyszeć, były bowiem zbyt szybkie; musiałyby 
być bowiem milion razy powolniejsze, aby 
wrażenie dźwięku wywołały. Użył więc do 
tego celu zasady rezonansu czyli współdźwię- 
czności, wywołując przez indukcyą prądy 
w innym przewodniku. Drugiemu temu prze
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wodnikowi nadał wymiary takie, źe peryod 
drgań jego dla prądów elektrycznych był ta- 
kiż sam, jak  w przyrządzie, który wytwarzał 
prądy pierwotne, przy tak  bowiem dobranych 
wymiarach ruchy w drugim przewodniku wy
padają najsilniej. P rądy  zaś powstające 
przez indukcyą w przewodniku drugim zdra
dzały swą obecność iskrami, które przeska
kiwały przez drobną przerwę, w przewodniku 
tym pozostawioną.

Podobną w ogólności m etodą posługuje się 
i p. Righi, przyrządy jego dozwalają wszakże 
wywoływać drgania, wzbudzające fale zna
cznie mniejszej długości, a  stąd  mógł dalej 
do doświadczeń swych używać niewielkich 
stosunkowo zwierciadeł, soczewek i pryzma
tów, gdy pomocnicze te  przyrządy przy falach 
długich, jakie zachodzą w doświadczeniach 
H ertza, posiadać muszą wymiary bardzo 
znaczne, co też utrudniało dotąd znacznie 
możność powtarzania klasycznych tych ekspe
rymentów.

Drgania elektryczne wzbudza mianowicie 
p. Righi, nie przez szybkie przerywanie p rą 
du, ale przez iskry elektryczne, szybko po so
bie przeskakujące. W  tym celu ') dwie kul
ki metalowe a i b osadzone są w stożkach 
szklanych m m  i nn, tak  źe dolne ich połowy 
występują poza szkło, stożki zaś opatrzone są 
w pręty ebonitowe p  i q, a  szruba V  służy do 
utrzymywania kulek a i b w oznaczonej odle
głości. Stożek dolny wypełniony je s t ole
jem  waselinowym. Powyżej i poniżej obu 
tych kulek znajdują się dwie inne kulki, połą
czone z konduktorami maszyny H oltza, dają
cej iskry długości 30 cm. Z a  wprawieniem 
w obrót tej maszyny otrzymuje się szereg 
iskier w przerwach ca, ab, bd, a drobna iskra 
w odstępie ab służy właśnie do wzbudzania 
fal elektrycznych. Gdy kulki a i b miały 
średnicę 4 cm, powstawały fale o długości 20 
cm, gdy zaś średnica wynosiła tylko 1,36 cm, 
najsilniej pobudzane były rezonatory, odpo
wiadające długości fali 7,5 cm. Rezonatory 
użyte do tych doświadczeń są prostolinijne; 
są to mianowicie wązkie płytki zwierciadeł

j)Osrebrzonych, na których, za pomocą dya- 
mentu, przecięte jest posrebrzenie, tak  że 
szerokość przerwy wynosi zaledwie 0,001 do 
0,002 mm. Rezonatory, podobnie jak  i oscy
latory t. j. przyrządy wzniecające fale, używa
ne być mogą bądź bez żadnego dodatku, bądź 
teź ze zwierciadłami parabolicznemi. W  tym 

! ostatnim razie śledzić można oczywiście iskrę 
[ przeskakującą w rezonatorze na daleko zna

czniejszej odległości od oscylatora; przy dłu- 
! gości fali 20 cm była ona dobrze widzianą 
j  jeszcze w odległości 25 metrów, gdy bez 

zwierciadła można ją  było obserwować tylko 
do odległości 3 metrów od oscylatora. Przy 
użyciu przyrządów mniejszych iskrę widzieć 
można conajwyźej w odległości 1 m  między

') Opis tych doświadczeń podajemy według 
„Naturwissenschaftliche Rundschau,” które je po
wtórzyło ze sprawozdań Towarzystwa „del nuovi 
cimenti.”

Fig. 1.

oscylatorem a rezonatorem, wprowadzenie 
zaś zwierciadeł parabolicznych powiększa od
ległość tę do 6 metrów. P rzy pomocy takie
go tedy urządzenia odbijanie i załamywanie 
fal elektrycznych okazać można za pośrednic
twem niewielkich zwierciadeł i soczewek- 
Zjawiska interferencyi między falą padającą 
a odbitą otrzymał p. Righi, posługując się 
kwadratową płytą metalową o powierzchni 
jednego decymetra kwadratowego. Pryzm at 
parafiny, mający za podstawę tró jkąt prosto
kątny, posłużył do okazania zjawiska całko
witego odbicia fali elektrycznej od ściany po
łożonej naprzeciwko kąta prostego, a załam a
nie fali w innym pryzmacie parafinowym po
zwoliło obliczyć spółczynnik załam ania p ara 
finy, który wynosi 1,6.

P . Righi zdołał otrzymać i niektóre zjawi
ska nowe, w szczególności zaś poznał, że gdy 
między oscylatorem a rezonatorem umieszcza
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ne były walce z różnych nieprzewodników, ze 
szkła, siarki, parafiny lub ebonitu, natężenie 
iskry wzniecanej w rezonatorze ulegało osła
bieniu, dając tein dowód, że fale elektryczne 
małej długości (7,5 cm) ulegają w substan- 
cyacłi tych pochłanianiu; pomiary zaś dokła
dne okazały, że promienie elektryczne najła
twiej przechodzą przez sól kamienną i ebonit, 
szkło zaś wywołuje najsilniejsze ich osłabie
nie. Odkrycie to jest z tego względu ważne, j 
że, jak  wiadomo, substancye te podobnież za
chowują, się i względem promieni cieplikowych j  

ciemnych, czyli promieni światła o znaczniej- ! 
szej długości fali, sól i ebonit są to ciała prze- 
cieplające, szkło zaś jest prawie zupełnie nie- 
przecieplające.

S. K.

W YPRAW A PODBIEGUNOWA
Fr. NANSENA.

Zbadanie naukowe okolic podbiegunowych 
i samego bieguna pn. stało się w bieżącem 
stuleciu przedmiotem licznych wypraw (około 
30). Cel ten, pomimo niezmiernych trudów 
i połączonych z niemi niebezpieczeństw, jest 
nadzwyczaj ponętny, gdyż okryłby szczę
śliwego żeglarza nieśmiertelną sławą. D otąd 
żadna z wypraw nie osięgnęła zamierzonego 
celu: P arry , Nares, M arkham i H all minęli 
82° szer. pn., ale nikt dotychczas nie doszedł 
nawet do 83°. K ażda jednak z tych wy
praw przynosiła wiązankę faktów naukowych 
z dziedziny oceanografii i meteorologii, z któ
rych niemało korzystano przy organizacyi na
stępnych wypraw.

Dwie drogi prowadzące ku biegunowi były 
najwięcej uczęszczane: pierwsza przez Smitt 
Sund, pomiędzy z. wybrzeżem Grenlandyi 
i wyspami połoźonemi na Pn. Ameryki, tą  
drogą najdalej posunęli się kap. H all i kap. 
N ar es, którego porucznik M arkham dosięgnął 
na saniach do 82° 20' szer. pn. Dalsza po
dróż stała się niemożliwa wobec mas lodów, 
stanowiących nieprzebytą zaporę, w dodatku

przekonano się, że olbrzymie pole lodowe, po 
którem posuwał się M arkham ku Pn., samo 
posuwało się ku Pd. pociągając wraz ze sobą 
podróżnych. D rugą drogą, prowadzącą ku 
pn. od Szpicbergu, najdalej posunął się Parry, 
który dosięgnął 82° 45' sz. pn. P arry  przeko
nał się również, że pola lodowe posuwają się 
ku Pd. prędzej, niż on posuwał się ku Pn. tak, 
że nietylko nie zbliżał się do celu swojej po
dróży, bieguna ale nawet oddalał się od nie
go. K u  W . od Szpicbergu, pomiędzy tą  wy
spą a  Nową Ziemią ruch ten ku Pd. nie istnie
je , jak  o tem przekonali się Payer i Wey- 
precht, podczas wyprawy statku Tegethoff, 
po rozbiciu którego lody unosiły załogę ku 
P nW  i PnZ.

T a  wskazówka istnienia prądów morskich, 
skierowanych ku środkowi zlewiska podbiegu
nowego, posłużyła przy organizacyi wyprawy 
statku Jeanette  w r. 1881. Nieszczęśliwy ten 
statek wpłynął na Ocean północny przez cie
śninę Behringa; otoczony przez lody, w ciągu 
2 lat unoszony był przez pola lodowe, posu
wając się wraz z niemi k rę tą  drogą, a nawet 
przecinając drogę przebytą w poprzednim 
roku, nakoniec pod 77° 15'' szer. pn. statek 
został zdruzgotany, wskutek ciśnienia wywie
ranego przez lody, a załoga szukała ocalenia 
na polu lodowem. Po kilku tygodniach ucią
żliwej podróży ku Pd., kap. de Long znajdo
wał się o 7 mil dalej ku Pn. niż w chwili roz
bicia statku, ruch lodów ku Pn , był znaczniej
szy niż wyprawy ku Pd.

Wiadomo było również, że statki zajmują- 
ce się połowem wielorybów, dostawszy się 
przez cieśninę Behringa na ocean Lodowaty, 
unoszone były siłą prądu ku Pn., często pola 
lodowe, napływające z Pd. przecinały im od
wrót i zmuszały załogę do opuszczenia statku 
i powrotu na saniach.

W yprawa Jeanetty  zdawała się na długo 
odejmować wszelką nadzieję dojścia do bie
guna północnego, w następstwie jej zdarzył 
się jednak ciekawy wypadek, stanowiący nowy 
punkt wyjścia dla wypraw podbiegunowych: 
d. 18 czerwca 1884 r., w pobliżu Juliana- 
haab, na z. wybrzeżu Grenlandyi, znaleziono 
58 różnych przedmiotów, porzuconych przez 
załogę Jeanetty  na lodach, w pewnym wiado
mym punkcie. Znalezienie tych przedmiotów 
pozwalało domyślać się drogi, jaką one prze
były i szybkości prądu, który je  przeniósł.
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Wskazówki te znajdowały potwierdzenie 
w fakcie, że pływaki szklane używane do sieci 
przez rybaków norweskich, a gubione w oko
licy Szpicbergu, znadowane były również u z. 
wybrzeża Grenlandyi, tamże znaleziony był 
przyrząd, używany do ciskania strzał, przez 
pewne plemię eskimosów, zamieszkujące A la
skę. N a tych faktach, uczony dyrektor obser- 
watoryum w Chrystyanii H . Mohn oparł teo- 
ryą prądów oceanu Lodowatego, podążają
cych od cieśniny Behringa i W . Syberyi ku 
Grenlandyi. Korzystając z tych prądów, 
okręty, otoczone lodami w okolicy ziemi W ran- 
gla, miałyby możność dostać się w okolice 
bieguna a następnie ku wybrzeżom Grenlan
dyi. P rądy te zasilane wodami ogromnych 
rzek syberyjskich tworzą olbrzymią rzekę 
oceaniczną.

P . F rith jo f Nansen, podzielający najzupeł
niej te  poglądy, oparł na nich nadzieję dosię
gnięcia bieguna lub przynajmniej blizkich 
jego okolic. Istnienie prądów dążących zP n. 
ku Pd. sprawdził sam Nansen podczas słynnej 
swej wyprawy grenlandzkiej, zanim zdołał 
z pól lodowych dostać się na ląd, został przez 
te  lody uniesiony o 4° dalej ku Pd. z pod 65° 
szer. do 61° szer.

N a wyprawę Nansena ofiarował Storting 
norweski 280 000 franków, resztę dopełniły 
ofiary prywatne. S tatek  został zbudowany 
w warsztatach p. Colin A rch era  w Laurvig. 
Posiada on 39 m  długości, 11 m  szerokości 
i 5,25 m głębokości. P rzy pełnym ładunku 
zagłębia się na 4,75 m. J e s t  to trzymaszto- 
wa goleta, o powierzchni żagli 600 m, oprócz 
tego posiada ona pomocniczą machinę o sile 
170 koni, nadającą statkowi szybkość 6 wę
złów na godzinę. Ładunek węgla wystarcza 
na 3 miesiące. S ta tek  p. N ansena—F ram  
(Naprzód!) posiada specyalny kształt, kadłub 
jego jest sferyczny, tak  źe ciśnienie lodów, za
miast zdruzgotać go, działałoby na niego jak  
na tępy klin i wysadziło w górę na powierzch
nię pola lodowego, na którem  statek odbyłby 
resztę podróży. P . Nansen wielką ilość nie
szczęść przypisuje kształtowi statków o ścia
nach niemal pionowych, wzmocnionych tylko 
wewnętrznesn belkowaniem, które jednak nie 
jes t w stanie oprzeć się bocznemu ciśnieniu 
lodów. Załogę statku stanowi 12 ludzi. P ran i 
opuścił Chrystyanią 24 czerwca r. b. Osta
tnie wieści sięgają d. 6 sierpnia, w którym  sa-

1 mojedzi widzieli statek żeglujący ku morzu 
; Karyjskiemu *). Nansen dąży ku ujściu 
j Oleńka, gdzie oczekuje na niego 26 psów.

Stąd skieruje się ku Pn., dopóki nie zostanie 
| zatrzymany przez lody, którym powierzy dal

sze swe losy. K ontradm irał Makarów zao- 
i patrzył Nansena w mapy pn. Syberyi i zako- 
! munikował mu swoje badania nad tem pera

tu rą  wody w cieśninie Behringa.
Radzi on, aby Nansen na wszystkich wy- 

; spach pozostawiał znaki i wskazówki co do 
dalszej podróży i proponuje wysłanie juź w r. 
1894 statku z zapasami żywności ku ziemi 
Franciszka Józefa i złożenie ich w umówio- 
nem miejscu. O dalszych losach wyprawy 
wiadomości będą coraz rzadsze i trudniejsze, 
wyprawa może potrwa 2—3 a nawet więcej 
lat, gdyż czas jej trwania zależny jest od ru 
chu lodów.

W. Wr.

K O M  H Y D R O E L E K T R Y G Z W A
Lagrangea i Hoho.

Inżynierowie belgijscy Lagrange i Hoho 
wynaleźli, przy współudziale dyrektora bru
kselskiego towarzystwa elektrycznego Edm un
da Juliena, nowy sposób ogrzewania do nad
zwyczaj wysokiej tem peratury (powyżej 
4000°) przedmiotów, które m ają być szwajso- 
wane, kute lub w inny sposób obrabiane na 
gorąco. Sposób ten, który dla odróżnienia 
od sposobów Thomsona i Benardosa 2) można 
nazwać „hydroelektrycznym,” polega na na
stępuj ącem: Gdy się przepuszcza prąd  ele
ktryczny przez roztwór soli metalicznych, to 
strąca się metal. Jednocześnie w pewnych 
warunkach następuje rozkład wody, przyczem 
wodór zbiera się na katodzie. Im  większe

*) Patrz Wszechświat Kr 41.
2) W sposobie Thomsona, jak wiadomo, przed

miot ogrzewa się bezpośrednio działaniem prze
chodzącego przezeń prądu; Benardos posługuje 
się nadzwyczaj wysoką temperaturą łuku Yolty.
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jest natężenie prądu, tem żywszy też ów roz
kład, tem  obfitsze wydzielanie się wodoru, 
które może się stać tak znacznem, źe katod 
będzie całkowicie otoczony warstwą gazu, nie- 
dopuszczającego zetknięcia się z cieczą. Po
nieważ zaś gazy stawiają znaczny opór, prze
to przy przechodzeniu prądu przez warstwę 
wodoru, otaczającą katod, wydziela się nad
zwyczaj dużo ciepła, przyczem tem peratura 
wzrasta do takiego stopnia, źe wodór rozpala 
się do białości, tworząc w ten sposób ognisko 
gazowe o tem peraturze około 2 000°. W  ogni
sku tem rozgrzewa się również metal, użyty 
jako katod. Dowcipne zastosowanie tego 
zjawiska do celów przemysłowych stanowi 
właśnie sposób pp. Lagrange i Hoho. M ia
nowicie, jeżeli w kąpieli wodnej anod będzie 
posiadał możliwie znaczne rozmiary, katod 
zaś—nieznaczne, to każdy metal, np. żelazo, 
może być ogrzany do tem peratury, przy któ
rej się go da szwajsować, a nawet stopić. N a 
jednem z posiedzeń Towarzystwa krzewienia 
przemysłu (Yerein zur Befórderung des Ge- 
werbfleisses) demonstrował ten sposób prof. 
Slaby. Naczynie szklane było napełnione 
roztworem węglanu potasu (można również j  

używać chlorku sodu); dno wanny było pokry
te warstwą piasku w celu zapobieżenia pęknię
ciu, któreby mogły spowodować krople rozto
pionego metalu. Jako  anod użyta była płyta 
ołowiana, połączona z biegunem dodatnim 
sieci ulicznej centralnego zakładu elektrycz
nego; biegun ujemny złączono z obcęgami. 
Eksperymentator, ująwszy w obcęgi sztabę 
żelazną, zanurzał ją  w kąpieli, w której się 
wnet ogrzała do białości, po wyjęciu zaś wy
dawała iskry, świadczące o tem, źe posiada 
tem peraturę szwaj sowania. Pęk drutów żela
znych topił się, wydając mnóstwo iskier. Spo
sób L. i H . posiada wiele dodatnich stron 
w porównaniu z innemi. Do rozgrzania do 
białości sztaby żelaznej grubości 3 cm sposo
bem Thomsona potrzeba 36 000 amperów, 
podczas kiedy metoda Lagrangea i Hoho wy
m aga zaledwie 100 amperów. Należy również j  

podnieść tę ogromną zaletę, źe powierzchnia 
m etalu ogrzewanego staje się zupełnie czystą, 
ponieważ otaczający ją  wodór redukuje w wy
sokiej tem peraturze tlenki, które ją  pokrywa
ją . K aw ałek brudnej blachy żelaznej stawał 
się natychmiast czystym, skoro tylko zanurzo
no go w kąpieli. Sposób ten nadaje się ró

wnież do hartowania; przytem niema potrzeby 
wyjmowania hartowanego przedmiotu w ką
pieli: hartuje się go natychmiast, skoro tylko 
prąd będzie przerwany. Zanurzony w ką
pieli przedmiot ogrzewa się tylko w tych 
miejscach, które pozostawiono wolnemi; miej
sca izolowane, np. za pomocą pokrycia ich 
warstwą gliny, nie ogrzewają się; w taki więc 
sposób można hartować pewne tylko miejsca. 
Z a pomocą metody L. i H . można nareszcie 
zeszwajsowywać ze sobą takie metale, których 
dotychczas niepodobna było łączyć z sobą 
bezpośrednio, np. miedź i mosiądz z żelazem, 
złoto z platyną oraz platynę z całym szere
giem innych metali. Prof. Slaby podaje, źe 
nowy ten sposób jest znacznie tańszy od 
Thomsonowskiego, nie wymaga bowiem tak 
silnych prądów, jak  ostatni. Julien przyta
cza, że wyrabiając śruby przy pomocy sposo
bu L. i H ., otrzymał 60%  oszczędności w po
równaniu ze zwykłym sposobem ogrzewania 
w ogniskach kowalskich z węglem. A  cho
ciaż takie świetne rezultaty dadzą się otrzy
mać w niektórych tylko wypadkach, to w każ
dym razie metoda L. i H. ma zaletę wielkiej 
prostoty. Sposób Thomsona np. wymaga 
dużych maszyn, transformatorów, niezmiernie 
grubych kablów i t. d.; tu taj zaś wystarcza 
zwykła kąpiel wodna z płytą ołowianą oraz 
połączenie z istniejącym zakładem, wytwarza
jącym elektryczność. Zbyteczne są wielkie 
natężenia; prof. Slaby pracował przy 220 
woltach; nareszcie zupełny brak popiołu, 
dymu i t. p. przedstawia w pewnych razach 
również niemałą wartość. Celem okazania, źe 
przy tej metodzie łatwe jest otrzymanie naj
wyższej znanej temperatury, zanurzono do 
kąpieli pręcik węglany. Gdy ten ostatni stał 
się oślepiająco białym, powierzchnia wody 
pokryła się warstewką węgla bezkształtnego, 
co wskazuje, że węgiel zaczął się ulatniać, 
a to zachodzi, jak  sądzą, w temperaturze 
około 4000° C.

Podobne doświadczenia, dokonane przez H . 
AVeddinga w fabryce „Bergische Stahl-Indu- 
strie-Gesellschaft,” dały również świetne re
zultaty. P rąd  o natężeniu 150 volt, wzięty 
z maszyny do oświetlania elektrycznego, 
w kilka sekund rozgrzewał do białości sztaby 
stalowe grubości 1 2 cala, które się następnie 
doskonale szwajsowały.
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Doświadczenia te pozwalają, wróżyć wyna
lazkowi pp. L agrangea i Hoho szerokie zasto
sowanie w przemyśle.

A dam  Onufrowicz, inż.

POWSTAWANIE

SKAŁ OSADOWYCH
na d ro d ze  krystalizacyi.

(Ciąg dalszy).

Pomimo ogromnych ilości soli jednak, któ
re  rzeki przynoszą rok rocznie do morza, nie 
spotykamy nigdzie w oceanie dostatecznej dla 
krystalizacyi nawet najtrudniej rozpuszczal
nych soli koncentracyi; przeciwnie ilość soli 
w wodach oceanu stanowi tak  mały stosunko
wo procent, źe niezmierne ilości wody musia
łyby odparować, zanim zaczęłyby zawarte 
w niej sole krystalizować. O przyczynach j 

tego zjawiska pomówimy później, obecnie 
wspomnimy tylko, źe krystalizacya soli odby
wa się bezustannie, lecz nie w samym oceanie, 
ale w zupełnie lub częściowo od oceanu oddzie
lonych zatokach i morzach i w jeziorach; nie
które od oceanu oddzielone zatoki i morza 
odgrywają rolę pomp, odciągających sole wód 
oceanu. In n ą  przyczyną, niepozwalającą 
powiększać się ilości niektórych soli w oceanie 
jest działalność życiowa rozmaitych organi
zmów zwierzęcych i roślinnych, budujących 
sobie z tych soli skorupki, pokrycia i t. d., po 
śmierci lub jeszcze za życia pokrywających 
niemi dno morskie.

Niewolno nam jednak twierdzić, że taki 
stan trw ał i w najdawniejszych epokach geo
logicznych, źe koncentracya wód oceanu była 
zawsze tak  stosunkowo nieznaczną jak  dziś.

Jeżeli zwrócimy uwagę na to, że cała ilość 
wody, znajdująca się obecnie na ziemi w sta
nie skroplonym, istniała początkowo w atmo
sferze jako  para  wodna, że więc wskutek 
olbrzymiego ciśnienia część musiała opaść na 
ziemię i skroplić się przy tem peraturze o wie

le przewyższającej obecny punkt jej wrzenia; 
jeżeli uwzględnimy, że wszystek, a przynaj
mniej znaczna część dwutlenku węgla, znaj
dującego się dziś w olbrzymich pokładach 
skał wapiennych, pokładach węgla kamienne
go, organizmach zwierzęcych i roślinnych 
i t. d. istniała kiedyś w atmosferze, co mu
siało spowodować bardzo znaczne nasycenie 
nim wody oceanu, mimo jej gorąca: to zrozu
miemy, źe ta  gorąca i dwutlenkiem węgla na
sycona woda oceanu musiała wywierać olbrzy
mio niszczący wpływ na pierwotną skorupę 
ziemską. W pływ ten wyda nam się jeszcze 
większym, jeżeli przypomnimy sobie, źe ten 
proces niszczenia trw ał w ciągu milionów lat; 
Bischof obliczył na podstawie doświadczeń, 
że od czasów H ipparcha musi upłynąć 82836 
lat, zanim średnia roczna tem peratura na ró
wniku obniży się o jeden stopień, a ochłodze
nie się ziemi do tem peratury wszechświata 
wymagałoby 49105 914 lat.

Rezultaty tak  długiego działania gorącej, 
dwutlenkiem węgla nasyconej wody na skoru
pę ziemską musiały być olbrzymie i woda 
tego pierwotnego oceanu musiała zawierać 
ogromne ilości rozpuszczonych soli.

W skutek działania dwutlenku węgla na 
krzemiany, coraz nowe ilości dwutlenku węgla 
łączyły się z metalami; w miarę powiększania 
się jednak ilości węglanów, zmniejszała się 
ilość wolnego dwutlenku węgla w atmosferze 
i woda oceanu pochłaniać mogła coraz już 
mniejsze jego ilości. Łatwo rozpuszczalne 
węglany kwaśne zaczęły wskutek tego tracić 
część swego dwutlenku węgla i przemieniały 
się w trudno rozpuszczalne, obojętne węgla
ny. Ponieważ jednocześnie ilość soli trudno 
rozpuszczalnych powiększała się bezustannie 
wskutek zachodzących pomiędzy rozmaitemi 
solami reakcyj, a wskutek obniżania się tem 
peratury, zmniejszała się jednocześnie zdol
ność rozpuszczania wody, nastąpić musiała 
chwila, w której koncentracya wód oceanu do
sięgła takiego stopnia, że sole zaczęły się 
krystalizować. Z e  oprócz tych procesów 
i inne jeszcze czynniki brały udział w niszcze
niu pierwotnej skorupy ziemskiej i w osadza
niu rozpuszczonych produktów zniszczenia na 
dnie oceanu, je s t rzeczą naturalną.

Opadające na dno pierwotnego oceanu, kry
stalizujące się sole wytwarzały pokłady, które, 
ulegając następnie w szeregu tysiąca wieków



N r 47. WSZECHSWIAT. 743

rozmaitym wpływom, zmieniały się powoli ! 
zarówno pod względem fizycznym i chemicz
nym i przyjęły wygląd zupełnie od pierwo
tnego odmienny; te najstarsze, dziś zmienio
ne, produkty działalności oceanu pierwotnego 
określamy nazwą skał okresu archaicznego.

Skały okresu archaicznego tworzą, według 
obliczeń wielu geologów, pokłady ogólnej gru
bości około 30000 metrów i pokrywają, zdaje 
się, całą kulę ziemską. Są to skały krystali
czne, złożone w swej dolnej połowie z gnejsów 
i z zawartych wśród nich łupków amfibolo- ' j  

wych, a w górnej połowie z łupków mikowych, 
chlorytowych i talkowych, i z filitów; wymie
niliśmy tylko ich najważniejsze części skła
dowe.

Teorye, wyjaśniające powstanie skał a r
chaicznych w tej formie, jaką  dziś widzimy, j  

z pierwotnego m ateryału osadowego, otrzy
mały nazwę teoryi ogólnego, lub racyonalne- ; 
go metamorfizmu; najważniejsze są następu- j 
jące cztery teorye:

1) Teorya plutoniczna. H utton, a następnie 
Lyell i v. Cotta przypuszczali, że pod wpły
wem wewnętrznego ciepła ziemi i ciśnienia 
warstw górnych, dolne pokłady roztopiły się 
i wykrystalizowały; jednocześnie, wskutek 
roztopienia się całej masy, mogły części skła
dowe osadu zmieniać miejsce i spowodowały 
zmianę budowy całego osadu. Wielkie zna
czenie przypisywano również zawartej w po
rach pierwotnego osadu wodzie; nietylko po
większała ona przewodnictwo ciepła, lecz była 
jednocześnie wskutek swej wysokiej tempera
tury potężnym, rozkładającym i rozpuszcza
jącym  składowe części skał czynnikiem.

2) Teorya ogólnego hydrochemicznego me- 
taforfizmu. Teorya ta, podana przez P . Bi- 
schofa, przypisuje główny wpływ wodzie. 
P rzy  pomocy tlenu* i dwutlenku węgla, woda 
przenikająca pierwotny m ateryał osadowy 
wywiera rozmaity wpływ na pojedyńcze części 
składowe tego materyału; jedne substancye 
utlenia za pomocą rozpuszczonego w niej tle
nu, inne tylko rozpuszcza, krzemiany prze
mienia w węglany i tracąc tlen i dwutlenek i 
węgla w m iarę swego działania, nasyca się j  

rozmaitemi solami, które, przeszedłszy w inne 
części skał, pozostawia; pozostawione sole 
krystalizują się i wytwarzają rozmaite mi
nerały.

Grłówny zarzut, jaki spotkał tę teoryą, był 
ten, źe czas, niezbędny do wywołania takich 
przemian w skałach archaicznych, musiałby 
być znacznie dłuższym od czasu, który upły
nął od formacyj kambryjskich aź do dnia dzi
siejszego.

3) Teorya pierwotnie krystalicznego pocho
dzenia skał archaicznych i dyagenezy. Ta 
teorya przyjmuje, źe skały archaiczne są pro
duktem powolnego, bezpośredniego wydziela
nia się rozpuszczonych w pierwotnym oceanie 
soli. W skutek dalszego działania na powsta
ły osad wody morskiej i stężonych roztworów 
mineralnych w szczelinach i porach tego osa
du nastąpiło wzmacnianie ostatniego i wytwa
rzanie krystalicznego charakteru, jaki dziś 
posiada. Proces wzmacniania osadu otrzy
m ał nazwę dyagenezy.

4) Teorya ogólnego metamorfizmu tekto
nicznego. Przyczyną, która, według tej teo- 
ryi, wywołała przeobrażenie się pierwotnego 
osadu jest fałdowanie się skorupy ziemskiej 
wskutek kurczenia się ziemi. Ciśnienie boczne, 
jakiemu podlegały te skały przy fałdowaniu 
się skorupy ziemskiej i ciśnienie górne przy 
ich wypiętrzaniu się wywołało, jak  to doświad
czalnie zostało udowodnionem, zmiany w bu
dowie tych skał i minerałów.

Nie będziemy się dłużej zatrzymywali nad 
procesem powstawania teraźniejszych skał 
archaicznych z pierwotnego m ateryału osado
wego, a przejdziemy w dalszym ciągu do sa
mego zjawiska krystalizacyi soli.

W  miarę opadania soli z wód oceanu pier
wotnego, w miarę przechodzenia od gnejsów 
do łupków mikowych, od tych do filitów 
i, ostatecznie, do zawierających skamieniało
ści łupków okresu paleozoicznego, zmieniał 
się również—możemy przyjąć—m ateryał opa
dający na dno morskie, stosunek, w jakim 
rozmaite sole opadały i rodzaj procesu, wy
wołującego opadanie m ateryału. Początko
wo wyłącznie chemiczne pochodzenie osadów 
zmniejszało się w miarę zbliżania się do okre
su paleozoicznego i ustępowało pierwszeństwa 
mechanicznemu wskutek powstawania lądów, 
i zwierzęco-roślinnemu.

Powstawanie lądów miało oprócz powiększe
nia się m ateryału okruchowego jeszcze inne, 
bardzo ważne znaczenie: zmniejszanie się ilo
ści soli w wodach oceanu. W skutek powsta
nia lądów potworzyły się oddzielone od ocea-
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mi morza, zatoki i jeziora, które, w razie je 
żeli nie otrzymywały dostatecznych ilości 
świeżej wody z opadów atmosferycznych, wy
sychały przez parowanie, wytwarzały olbrzy
mie pokłady osadowe, odciągając w ten spo
sób ogromne ilości soli wodom oceanu. P rzy
czyną rozrzedzającą wody oceanu, wprawdzie 
zupełnie innego rodzaju, były bezwątpienia 
powstałe wskutek obniżania się tem peratury 
nowe opady wody na ziemię.

Ochładzanie się ziemi i zmniejszenie się 
ilości dwutlenku węgla w atmosferze i w wo
dzie pozwoliło rozwinąć się życiu roślinnemu 
na ziemi. Rośliny, odtleniając dwutlenek 
węgla, zabierany w stanie wolnym wodzie, lub 
atmosferze i wydzielając tlen, a  następnie, 
po śmierci, wytwarzając znów dwutlenek wę
gla, musiały wywrzeć wielki wpływ na zacho
dzące w oceanie reakcye chemiczne. Zjawie
nie się roślin przygotowało jednocześnie od
powiednie warunki powstania świata zwie
rzęcego. Zwierzęta, karm iąc się roślinami, 
wydzielają przy oddychaniu dwutlenek węgla 
i dostarczają w taki sposób wodzie nowych 
ilości tego związku, rozpuszczającego trudno 
rozpuszczalne węglany obojętne, przynoszone 
do oceanu przez rzeki. W pływ zwierząt i ro
ślin na zmianę krystalizacyi w oceanie obja
wił się jednak jeszcze i pod innym względem, 
wiele zwierząt i roślin przyjęło bowiem bez
pośredni udział w budowie skał-—skały zooge- 
niczne i fitogeniczne-—i, zabierając z wodne
go roztworu sole do budowy swoich skorupek, 
krzewów i t. d., a następnie osadzając je  na 
dnie morskiem, zapobiegały dalszej konceń- 
tracyi wód i bezpośredniej krystalizacyi. Ko- 
rzenionóżki np. zabierają z morza węglan wa
pnia, budują sobie skorupki wapienne, które 
po śmierci zwierzęcia opadają na dno i po
krywają dno morskie olbrzymiemi pokładami 
wapiennemi; jednocześnie, wydzielając dwu
tlenek węgla, dostarczają nowych jego ilości, 
mogących rozpuścić przybywający do morza 
węglan wapnia. Inne zwierzęta zużywają 
rozpuszczoną w morskiej wodzie krzemionkę 
i budują z niej skorupki, a następnie skały.

Możemy więc powiedzieć, źe od chwili uka
zania się życia zwierzęcego i roślinnego na 
ziemi, proces bezpośredniej krystalizacyi wę
glanu wapnia i krzemionki w oceanie zmniej
szał się a  następnie u sta ł zupełnie. Nawet 
niektóre wapienie krystaliczne, niewykazują-

ce wcale pochodzenia zwierzęcego, mogą, jak  
to dowiódł J .  W alther na skałach wapien
nych zatoki neapolitańskiej, być jednak po
chodzenia zwierzęcego lub roślinnego; przy
czyną u traty  pochodzenia zwierzęcego i naby
cia cech wapienia krystalicznego jest w takich 
wypadkach działanie wody nasyconej dwutlen
kiem węgla.

Ni et}’] ko węglan wapnia i krzemionka, lecz 
i inne sole nie mogą obecnie i prawdopodo
bnie od czasów formacyj kambryjskich nie 
mogły krystalizować bezpośrednio z wód 
oceanu. Mówiliśmy już o odebraniu wskutek 
powstania oderwanych od oceanu wód, olbrzy
mich ilości soli z samego oceanu i o rozrze
dzeniu wody morskiej przez opady deszczowe.

W obec ogromnych ilości soli, jakie przyno
szą rzeki do mórz, musiałaby jednak nastąpić 
koncentracya wód oceanu i ostatecznie kry
stalizacya samego oceanu.

Przyczyną, utrzym ującą ilość rozpuszczo
nych w oceanie soli prawie w tej samej ilości, 
jest ciągła i bezustanna krystalizacya soli we 
wszystkich tych zbiornikach wody, które 
otrzymują więcej wody zawierającej sole, niż 
jej wlewają do oceanu, tracąc nadmiar wody 
przez parowanie.

W e wszystkich morzach śródlądowych,, 
w zatokach i w morzach, oddzielonych od 
oceanu wązkierni cieśninami lub zaporami, 
w olbrzymich jeziorach, w wielu brzegach 
morskich i w ogromnej ilości zimnych i gorą
cych źródeł, tworzących nieraz olbrzymie po
kłady skał osadowych, odbywa się od najda
wniejszych epok geologicznych nieustająca 
krystalizacya rozmaitych soli.

Ze skał osadowych, wytwarzanych w takich 
warunkach, bądź przez bezpośrednie wykry
stalizowanie, wskutek skoncentrowania lub 
wyschnięcia roztworu wodnego, bądź teź 
wskutek powstania trudniej rozpuszczalnych 
związków na drodze chemicznej, wystarczy 
wymienić: martwicę wapienną, martwicę krze
mienną, grochowiec, ikrowiec, niektóre ziarni
ste wapienie i dolomity, niektóre źelaziaki 
brunatne, normalnie wśród innych skał 
umieszczone, spaty żelazne, anhidryt, gips 
i sól kuchenną.

Martwicę wapienną spotykamy zarówno 
jako osady zimnych, jak  i gorących źródeł. 
W  Neusalzwerk wytryska np. gorące źródło 
26,2° II., z głębokości 2140 stóp; według obli
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czeń osadza ono w ciągu jednego roku 10145 
stóp sześciennych węglanu wapnia i 462 sto
py sześć, wodanu żelaza. N ad gorącemi źró
dłami K arlsbadu, powszechnie znanemi, nie 
będziemy się zatrzymywali.

Najbogatszym bodaj krajem  w gorące źró
dła wapienne są Włochy; gorące źródła przy 
St.-Filippo w Toskanii wytworzyły np. całe 
wzgórza wapienne.

Hitchcok opisuje osady wapienne gorących 
źródeł w Persy i; niektóre z nich, np. olbrzy
mie pokłady marmuru, nakryte warstwą zwy
czajnego trawertynu i kilka stóp grubej i 
martwicy wapiennej, nie ustępują podobno j  

pięknością swą sławnemu trawertynowi 
w okolicach Rzymu.

Z  zimnych źródeł można przytoczyć źródła j  

K anstadtu , których osady martwicy wapien
nej dosięgają grubpści 15 — 22 metrów, 
a dzienna ilość osadów wynosi 2000 cetnarów 
wapienia.

Przykładów gorących źródeł, wydzielają
cych krzemionkę, moźnaby przytoczyć wielką 
liczbę; najbardziej znanemi są gejzery na 
Islandyi i gorące źródła Zelandyi. Dość rzad
kiemu stosunkowo są zimne źródła, osadzają
ce krzemionkę; źródła takie znajdują się np. 
na niektórych z wysp Azorskich, np. na wy
spie Flores, na której zimne źródła osadzają 
krzemionkę w bardzo znacznych ilościach.

W odan żelaza spotyka się w bardzo wielu 
miejscach; olbrzymie jego ilości znajdują się 
np. w okolicach jeziora Laacher. Obliczono, 
że źródła mineralne tej miejscowości są 
w stanie wytworzyć w ciągu 1000 la t pokład 
wodanu żelaza o '/* kwadr, mili powierzchni 
i '/a m etra grubości.

Gips, o którym jeszcze następnie będzie 
mowa, spotkać można bardzo często w pokła
dach gliny, marglu, w osadach piasku, wzdłuż 
brzegów morskich i t. d.

W apienie gruboziarniste, zbite lub oolity- 
czne, z mniejszą lub większą domięszką ma
gnezu (1— 21,75%)—co nie pozwala nakre
ślić ścisłej granicy pomiędzy czystemi wapie
niami, wapieniami zanieczyszczonemi węgla
nem magnezu, i dolomitami -— powstawały 
i powstają bezustannie w zamkniętych mo
rzach, zatokach morskich i t. d. Powstawanie 
oołitów i ikrowców obecnie zostało np. dowie
dzione na brzegach K anaryi i morza Czer
wonego.

Piaskowce krystaliczne są bardzo rozpo
wszechnione w wielu pokładach osadowych. 
Nietylko istnieją całe pokłady i systematy 
pokładów takich piaskowców, np. w forma- 
cyach węgla brunatnego, w formacyi kwadro- 
wej, pstrego piaskowca, węgla kamiennego,, 
w formacyach przedsylurskich i innych, lecz 
istnieją nawet indywidua kwarcu krystali
cznego w rozmaitych ilościach, w prawdzi
wych klastycznych piaskowcach wielu for- 
macyj.

W  zapoznaniu się z procesem powstawa
nia skał osadowych drogą krystalizacyi naj
lepszy przykład dają pokłady soli kamiennej 
i soli potasowych.

Sól kamienna powstawała bezwątpienia we 
wszystkich okresach geologicznych, w wielu 
wypadkach została wskutek swej łatwej roz
puszczalności na nowo zabrana przez wodę, 
pozostawiając tylko pokłady anhidrytu i wa
pienia, jako ślady swego istnienia. W  miarę 
dokładniejszych badań skorupy ziemskiej, 
odnajdują się coraz nowe pokłady soli ka
miennej i coraz więcej śladów znikłych pokła
dów.

(Dok. nast.).
Ferd. Edio. Polzeniusz.

SEKCYA CHEMICZNA.

Posiedzenie 12-te w r. b. sekcyi chemicznej 
miało miejsce d. 28 października w budynku Mu
zeum przemysłu i rolnictwa.

Po odczytaniu i przyjęciu protokułu z poprze
dniego posiedzenia, dr Bankiewicz wyłożył rzecz 
o produktach redukcyi dwunitroparatoluidyny. 
Acetylowaną paratoluidynę dr Bankiewicz nitro-' 
wał sposobem, podanym przez Beilsteina i Kuhl- 
berga, na dwunitroparaacetotoluidynę i tę poddał 
częściowej redukcyi. Działaniem dwuchlorku cy
ny w roztworze alkoholowym kwasu solnego t. j. 
sposobem Auschutza otrzymano dwunitroparato- 
luidynę i oksyetenylotrójamidotoluol, identyczny 
z ciałem, otrzymanem przez Niementowskiego na 
innej drodze. Przy redukcyi alkoholowym roz
tworem siarku amonu otrzymano wszystkie sto
pnie redukcyi pojedynczej grupy nitrowej t. j. 
oksazo— , azo— , liydrazo— , i dwuamidodwuni- 
troacetotuluidynę. Pierwsze dwa związki to jest 
oksazo—  i azonitroacetotoluidynę udało się z otrzy-
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manej mięszaniny wydzielić przez wygotowanie 
jej roztworem węglanu sodu, strącenie kwasem 
solnym i krystalizacyą z alkoliolu. Związek oksy- 
azowy jest bardzo trudno, azowy daleko łatwiej 
rozpuszczalny w alkoholu. Przez gotowanie 
azonitroaeetotoluidyny z rozcieńczonemi kwasami 
otrzymuje się zasadę, której dano wzór oksyete- 
nylodwuamidotoluolu, krystalizującą się z wody 
w blaszkach zielonych i niedaj ącą się zmydlić ani 
alkoholowym roztworem potażu gryzącego, ani 
kwasem solnym przy 2 0 0 ° w rurze zatopionej. 
Wszystkie te trzy ciała redukowane cyną i kwa
sem solnym po wydzieleniu zasady przechodzą 
w etenylotrójamido'oluol, mający postać pięknych 
dużych kryształów, podobnych do granatków. 
Hydrazodwunitrodwuacetotoluidyny i nitroamido- 
acetotoluidyny nie udało się d-rowi Bankiewiczo- 
wi wydzielić z masy redukcyjnej, gdyż ciała te 
ulegają bardzo łatwo zmianom. Nitroamidoace- 
totoluidyna traci z wielką łatwością wodę chemi
czną i przechodzi w nitroetenylodwuamidotoluol, 
zasadę rozpuszczalną w alkoholu bardzo łatwo 
i dającą sole charakterystyczne. Związek hydra- 
zowy, jak hydrazobenzol na benzydynę, rozpada 
się na ciało z szeregu dwutolilowego, mianowicie 
na dwunitrodwuetenyloczteroamidodwutolil, wy
dzielając zarazem wodę. Oba te ostatnie ciała są 
izomeryczne i różnią się między sobą temperaturą 
topliwości, rozpuszczalnością, a najbardziej wła
snościami swych soli z kwasami nieorganicznemi. 
Dwunitrodwuetenyłoczteroamidodwutolil, reduko
wany cyną i kwasem solnym, przechodzi, łącząc 
chemicznie wodę, w dwuacetosześcioamidodwutolil, 
silną zasadę, łączącą się z dwiema cząsteczkami 
kwasu solnego, azotnego i pikrynowego. Zasada 
ta krystalizuje się z 3 cząsteczkami wody, 
w igiełkach, a na powietrzu utlenia się z łatwo
ścią. Sole jej są ciałami trwałemi.

Następnie p. Trzciński zdał sprawę z pracy 
d-ra Weyła pod tytułem Studien zur Strassenhy- 
giene (Jena 1893). Dr Weyl, jako delegat Ber
lina, zwiedzał miasta Europy zachodniej i zbadał 
zwyczaje i sposoby czyszczenia miast. Z donio
ślejszych pod względem zdrowotnym zwyczajów, 
dr Weyl zaznacza zwyczaj polewania ulic przed 
zamiataniem ich w dnie pogodne i suche, nastę
pnie zwyczaj usuwania śmieci w osobnych skrzyn
kach bez potrzeby wypróżniania ich na wozy na 
ulicy, co wytwarza pył. Skład śmieci miejskich 
bywa bardzo rozmaity zależnie od ich pochodze
nia. Jako wzór służyć może analiza Westona. 
Znalazł on w 1 000 części śmieci z Padington: 
popiołu 526 cz., węgla nawpół spalonego 288 cz., 
części roślinnego i zwierzęcego pochodzenia, 142 
cz. węgla 1 ‘/ 2 cz., kości 2 ' / 2 cz., gałganów 4 l / 4 
cz., porcelany 29 cz., starego żelastwa 3 ‘/ 2 cz., 
metalu '/-t cz., szkła 3 cz., a analizy Petermanna 
z Gembloux wykazują w śmieciach ulicznych su
chych 31 ,2°/0 części organicznych i 6 8 ,8 %  części 
nieorganicznych.

Ponieważ śmieci zawierają zwykle nieco azotu 
(np. w śmieciach ulicznych znaleziono azotu

4 części na 1 000) i kwasu fosfornego (mniej wię
cej tyleż), mają więc pewną wartość nawozową 
i znajdowały dawniej nabywców w pośród rolni
ków. Obecnie rolnicy przywykli do nawozów 
skoncentrowanych i przestali nabywać śmiecie. Po
wstaje więc kwesty a, co robić ze śmieciami, usu- 
wanemi z miast? Miasta nadmorskie zatapiają 
je  w morzu i jest to ze względów zdrowotnych 
godnem zalecenia, zaś Bruksella i większość 
miast europejskich gromadzi je w osobnych na to 
przeznaczonych miejscach, co nie wytrzymuje 
krytyki. W Anglii rozpowszechnia się zwyczaj 
palenia śmieci, jako materyału palnego z powodu 
wysokiej zawartości ciał organicznych. Prakty
cznie rozwiązał zadanie palenia śmieci inż. Alfred 
Fryer przez skonstruowanie szczególnego pieca, 
w którym śmieci spalają się niezużywając paliwa 
więcej, jak tylko do puszczenia pieca w ruch. 
Konstrukcyą pieca Fryera objaśniono rysunkami. 
Ulepszenia tego pieca, też objaśnione rysunkami, 
polegają na przyłączeniu doń pochłaniacza dymu, 
w którym spalają się wytwory niecałkowitego 
spalenia (np. pochłaniacz Charlesa Jonesa), na 
ulepszeniu samego pieca, pozwalającem na spala
nie w strumieniu ciepłego powietrza (piec Hors- 
fella), nareszcie na zużytkowaniu energii ciepliko
wej, wytwarzanej w tych piecach, co się osięga 
przez umieszczenie kotłów parowych w gardzieli 
kominowej. Z żużla, wytwarzanego przy spala
niu śmieci w ilości około 25°/0 robią się sztuczne 
kamienie budowlane, a energią cieplikową, która 
się przytem wytwarza w stosunku l/-i konia paro
wego na 1 tonę spalonych śmieci przeciętnie, zu
żywają miasta do poruszania młynów, maszyn dy- 
namoelektrycznych i t. p.

Na tem posiedzenie zostało zamknięte.

N r 47. _

KRONIKA NAUKOWA.

—  Ibr. E lektryczne  przew odnictw o m eta li 
przy rozm aitych tem peraturach . Jak wiadomo, 
opór metali zmniejsza się wraz z obniżaniem tem
peratury, i— zbiegiem okoliczności— dla wielu 
metali np. srebra, zmniejszenie to odniesione do 
jednego stopnia Celsiusza= ' / 273 oporu przy 0°, 
a zatem= współczynnikowi rozszerzania się ga
zów. Stąd jasnem jest, że przy absolutnem zerze 
temperatury — 273° opór elektryczny równać się 
musi 0. J. Dewar i S. Fleming wykonali okre
ślenie oporu elektrycznego metali zarówno przy 
zwykłych temperaturach, jak i przy nader nizkiej 
(temperaturze wrącego tlenu). Z doświadczeń 
ich wynika, że współczynnik zmniejszania się 
oporu 1 ) nie jest wielkością stałą, 2) nie dla 
wszystkich metałi_= ‘/ j73 (0 ,00 3 6 7). Dla Ni ró
wna się on 0,00500; dla Fe — 0,00531, dla
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C u = 0 ,00410. Oczywiście więc, dla metali tych 
•opór stanie się równym 0 już powyżej — 273°.

(Phil. Mag.).

—  sk. W p ływ  m agnesow ania żelaza na różnicę 
potencyałów  elektrycznych. Doświadczenia wy
kazały, że różnica potencyału między danym prze
wodnikiem a żelazem ma wartość różną, zależnie 
od tego, czy żelazo jest namagnesowane, czy też 
w stanie obojętnym. Jeżeli więc rozważamy 
obwód utworzony z żelaza i innego przewodnika, 
np. miedzi, to siła elektro wzbudzająca systemu 
Fe (Cu -f- Cu) Fe jest zerem; gdy wszakże umie- 
■ścimy magnes w sąsiedztwie jednego z obu spo
jeń, różnica potencyałów miedzi i  żelaza w spoje
niu tem ulega zmianie wskutek namagnesowania 
żelaza, gdy w spojeniu drugiem zachowuje war
tość poprzednią. System taki powinienby przeto 
działać jak stos galwaniczny, co jest rzeczą nie- 
możebną, nie zachodzi tu bowiem zgoła zużycie 
energii. Przyjąć zatem należy, że zmiana siły 
elek+rowzbudzającej, jaka przy jednem spojeniu 
zachodzi wskutek namagnesowania, znajduje kom
pensatę w pozostałej części obwodu, a prawdopo
dobnie w ciągłej zmianie potencyału między war
stwami niejednakowo namagnesowanemi. Domysł 
ten potwierdził obecnie p. Houllevigue doświad
czalnie metodą, użytą przez W. Thomsona, to jest, 
wykazał ciągłe te zmiany potencyału przez wy
dzielanie lub pochłanianie ciepła, wzbudzanego 
w obwodzie pod takiem działaniem przebiegają
cego go prądu.

(Comptes rendus).

—  sk. Formenofon. Pod tem nazwiskiem 
przedstawił p. E. Hardy akademii nauk w Paryżu 
przyrząd, pozwalający oceniać skład mięszaniny 
gazowej, a w szczególności mięszaniny gazu błotne
go i powietrza. Formenofon polega na zastosowaniu 
własności fujarek, których wysokość tonu zależy 
od gęstości drgającego w nich gazu. Przyrząd 
więc składa się poprostu z dwu fujarek organo
wych, z których jedna najiełniona jest powietrzem, 
do drugiej zaś wprowadza się badaną mięszaninę 
gazową. Gdy więc w warunkach takich obie fujarki 
brzmią współcześnie, wydają dudnienia, których 
częstość zależy od stosunku gazu błotnego zmię- 
szanego z powietrzem, od stosunku bowiem tego 
zależy gęstość mięszaniny gazowej. Najważniej
sze zastosowanie mieć może ten przyrząd do wy
kazania obecności gazu wybuchającego w kopalni, 
którego ilość oznaczyć można z liczby dudnień na 
sekundę. Metoda ta analizy gazów obok ścisło
ści zaleca się szybkością, może być bowiem doko
naną w ciągu kilku sekund.

—  Ibr. D zia łan ie  soli w  roztw orach wodnych 
i  pirydynowych. Sublimat i cyanek rtęci w roz
tworach wodnych gwałtownie działają na żelazo; 
gdy jednak sole te rozpuścić w pirydynie, żelazo 
nie wywiera na nie żadnego wpływu. Przykład

| ten może służyć przy wykładach jako łatwe do wy
konania stwierdzenie teoryi dysocyacyi elektro
litycznej .

(Comp. rend.)

—  Ibr. Roztwory kwasów W  alkoholu. Nowo
czesna teorya roztworów przeważnie dla roztwo
rów wodnych rozwiniętą została. Stan ciała roz
puszczonego w innych rozpuszczalnikach był sto
sunkowo przedmiotem nielicznych tylko badań. 
Lukę w tym względzie stara się wypełnić praca 
A. J. Wakemana, rozciągająca się do roztworów 
kwasów nitrobenzoesowego, jednobromooctowego, 
trójchlorooctowego, cyanooctowego i glikolowego 
w alkoholu, rozmaicie stężonym (od 1 0 ° /0 do 
50°/0). J- Wakeman określił dla tych kwasów 
ich siłę, za pomocą metody przewodnictwa elek
trycznego i przekonał się, że alkohol w znacznej 
mierze obniża stopień dysocyacyi elektrolitycznej, 
gdyż siła kwasów rozpuszczonych w alkoholu jest 
mniejszą, niż siła ich w roztworacli wodnych i to 
tem mniejszą, im bardziej stężony jest alkohol. 
Dla jednego i tego samego stężenia alkoholu siła 
kwasu nie jest jednak stałą—jak to ma miejsce 
w roztworach wodnych: zmniejsza się ona znacz
nie wraz z rozrzedzeniem kwasu.

Zarówno jak przewodnictwo elektryczne kwa
sów jest w alkoholu mniejsze niż w wodzie, tak 
też i szybkość, z jaką wywołują reakcye katality
czne (np. inwersyą cukru) jest bardzo zmniejszo
na. Stosunek obu tych zmniejszeń nie jest je 
dnakowy. Wogóle zmniejszenie szybkości reakcyi 
jest mniej znaczne, niż zmniejszenie przewodnictw 
elektrycznych. Dla kwasu cyanooctowego znale
ziono np. stosunek przewodnictw, elektrycznych 
w wodzie i w alkoholu=5,54, a stosunek szybko: 
ści inwersyi cukru w wodzie i ałkohołu =  8,39.

(Ztr. pliys. Cli.).

-—  Ibr. Chlorek podwójny z ło ta . Ciekawy 
wypadek reakcyi endotermicznej, t.j. zachodzącej 
z pochłanianiem, energii z zewnątrz w formie cie
pła, podaje Petersen. JeżeJi w określonych wa
runkach działać na miałko proszkowane złoto 

! chlorem, to powstaje, jak to już Thomsen zauwa
żył, podwójna sól o wzorze Au Cl. AuCl3. Ze 
mamy tu do czynienia z odrębnym związkiem 
analogicznym z solą potasową KC1. AuC13, a nie 
z mięszaniną dwu chlorków, stwierdzają wykona
ne przez Petersena doświadczenia termochemiczne. 
Powstawanie Au Cl. Au Cl3 odbywa się z pochło- 

; nięciem 30,8 kaloryj, powstawania odpowiedniego 
! związku bromowego Au Br. Au Br6 wymaga 38,6 

kaloryj.
(Jour. pr. chem.).

• —  sst. 0  w p ły w ie  magnesów na m ierniki e le
ktryczności. Wiadomo, że wszystkie prawie nu- 
meratory elektryczności z łatwością ulegają wpły
wowi magnesów; wpływ ten bywa niewielki skoro 
magnes ma kształt podkowy i znaczny jeśli ma
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postać sztaby. Znaleziono np., że w pewnem po
łożeniu dwu średnio wielkich magnesów sztabo
wych względem licznika, 24 lampek o 16 świecach 
każda może się palić przez 3 godziny bez żadne
go wskazania prądu przez numerator. Wobec 
tego środki zapobiegawcze lub ostrzegające były 
konieczne; dr Liitge z Altony wziął niedawno pa
tent na pomysł, który polega w zasadzie na tem, 
że do wnętrza miernika niedostępnego dla obcych, 
wprowadzone są ciała magnetyczne, które za zbli
żeniem magnesu wychodzą bezpowrotnie ze stanu 
równowagi i przez to dają znać o mylnem wska
zaniu numeratora. Mierniki ulejsszone w powyż
szy sposób znalazły już zastosowanie w bardzo 
wielu wypadkach i stacyach elektrycznych.

(Elektrizitiit).

— Ibr. Chem iczne d z ia łan ie  na odległość.
Pod nazwą chemicznego działania na odległość 
opisuje W. Ostwald szereg ciekawych, mało zna
nych doświadczeń i podaje dla nich objaśnienie 
na współczesnej teoryi roztworów oparte.

Cynk amalgamowany nie rozpuszcza się w roz
rzedzonych kwasach, gdy jednak owinąć go dru
tem platynowym, rozpuszczanie zachodzi natych
miast z wydzielaniem wodoru. Połączmy cynk 
amalgamowany, który w obojętnych roztworach 
solnych się nie rozpuszcza, z drutem polatyno- 
wym w kształt łuku i zanurzmy końce w siarcza
nie potasu np., a zobaczymy, że w tych warun
kach cynk nie działa chemicznie. .Gdy jednak 
przedzielimy płyn glinianą przegrodą i na koniec 
platynowy nalejemy kwasu siarczanego, cynk na
tychmiast rozpuszczać się zacznie. Dodając kwasu 
wprost na cynk, nie zauważyliśmy żadnego dzia
łania.

W taki sposób rozpuszcza się wiele metali in
nych w płynach, zwykle na nie niedziałających, 
jeżeli na platynowy koniec łuku działać będziemy 
środkiem, dany metal rozpuszczającym. Srebro 
w kwasie siarczanym się nie rozpuszcza; lecz spo
rządźmy jak wyżej łuk ze srebra i platyny, za
nurzmy go w kwasie siarczanym i na koniec pla
tynowy nalejmy parę kropel kwasu chromowego: 
srebro rozpuszczać się zacznie.

Objaśnienie, podane przez jirof. Ostwalda, jest 
następujące:

Gdy cynk np. znajduje się w roztworze siar
czanu potasu, to aby się rozpuszczał, muszą od 
niego się oderwać dodatnią elektrycznością nała
dowane iony; pozostała sztaba ładuje się nato
miast ujemnie. W taki sposób po rozpuszczeniu 
pewnej— jak się okazuje niezmiernie małej— ilo
ści cynku, nastaje równowaga między przyciąga
niem ujemnego metalu i ionami a napięciem roz
puszczania metalu: metal dalej się nie rozpusz
cza. Gdy jednak cynk połączymy z platyną, to 
ta ostatnia również ładuje się ujemnie i przyciąga 
dodatnio naładowane iony: równowaga przy cyn
ku się narusza i prężność rozpuszczania powodu
je  dalsze rozpuszczanie. Aby i w tym wypadku 
trwała równowaga zaj ść nie mogła, trzeba, aby

przez platynę przyciągane iony na niej się w c i ą ż  

wydalały. Iony potasu nie mają tej własności, 
stąd cynk w roztworze siarczanu potasu jest nie
rozpuszczalny; natomiast iony wodoru z kwasu 
siarczanego z łatwością oddają swoje ładunki pla
tynie i na niej jako wodór się wydzielają.

(Nat. Rund.).

— Ibr. 0  prom ieniowaniu rozżarzonej pla
tyny. Zależność promieniowania ciał stałych od 
temperatury była przedmiotem wielu dochodzeń, 
teoretycznych. Rosetti, Stefan i H. F. Weber 
wyprowadzili wzory, które jednak nie zawsze 
zgadzają się z rezultatami doświadczeń. Nad tym 
samym przedmiotem nowe doświadczenia wyko
nał F. Paschen. Dwie płyty platynowe, ochro
nione od prądów powietrza, ogrzewano za pomo
cą prądu elektrycznego. Umieszczony między 
płytami odpowiedni termoelement pozwalał tem
peraturę płyt dokładnie określać. Przez odpo
wiednio urządzone szczeliny platynowa po
wierzchnia promieniowała na czuły bolometr. 
Promieniowanie zbadano dokładnie dla nizkich 
temperatur (od 1 0 0 ° do 600°), dla średnich— od 
350° do 950° i dla wysokich —  od 600° do 
1450°. Rezultaty doświadczeń przedstawiają 
krzywą, która się zgadza wogóle najlepiej ze  
wzorem H. F. Webera. Wzór Rosettiego najgo
rzej odpowiada doświadczeniom około 700— 800°; 
wzór Stefana najwięcej się odchyla w bardzo wy
sokich temperaturach.

Związek promieniowania z temperaturą był 
często punktem wyjścia dla przybliżonego obli
czenia tempera(ury powisrzchni słonecznej; tem
peratura tak oceniona musi być zawsze niższą od 
rzeczywistej, gdyż w rachunkach pochłanianie 
atmosfery słonecznej nie jest uwzględnione: Ro
setti oblicza ją  na 10000°, Stefan —  na 5600°. 
Założywszy, że wszystkie ciała stałe zachowują 
się analogicznie z platyną i że wzrastanie promie
niowania odbywa się powyżej 1450° tak samo, 
jak poniżej tej temperatury, Paschen wnioskuje, 
że, jeśli słońce jest ciałem stałem, to temperatu
ra jego powierzchni nie może przenosić 5000°.

(Wiedem. Ann.)

— Ibr. Nowe płyny do określania ciężarów  
! w łaśc iw ych . Obok dokładnych metod fizycznych

służących do określania ciężarów właściwych przy 
| badaniu minerałów, często zmuszeni jesteśmy—■ 

zwłaszcza gdy rozporządzamy niewielką ilością 
badanego ciała-— zadawalniaó się przybliżonem 
określeniem gęstości za pomocą płynów ciężkich,, 
w których pogrążamy minerał, badając czy tonie on 
w płynie, czy też po nim pływa. Płyny te służą 
też do oddzielania na zasadzie rozmaitego ciężaru 
właściwego składników mineralnych skał i soli. 
Gęstość najcięższych dotąd używanych płynów 
(jodek metylenu CHsJ-2, bromal CBr3. COH, krze- 
mojodoform SilIJ3) nie przenosiła 3,4. J. W. Rgd- 
gers podaje jeszcze następujące płyny cięższe od
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dotąd używanych: 1 ) nasycony roztwór jodku ar
senu AsJ3 i jodku antymonu SbJ3 w bromku ar
senu i w jodku me#ylenu (ciężar właściwy w 2 0 ° =  
3,70); 2) nasycony roztwór SnJ4 w bromku arse
nu (ciężar wł. przy 1 5 ° =  3,73); 3) nasycony roz
twór selenu w jednobromku selenu SeBr (ciężar 
wł. =  3,70), 4) jodal CJr COH (cięż. wł. =  3,7 do 
3,8). Według zdania Redgersa, odszukanie cięż
szych jeszcze płynów jest mało prawdopodobnem, 
im więcej bowiem ciało zawiera ciężkich składni
ków (jodu, rtęci, cyny) czy są one połączone che
micznie, czy też zawieszone w rotworze, tem wię
cej okazuje skłonności do przejścia w stan stały.

(Zt. phys. chem.).

—  sk. Drobne planety. Zastosowanie foto
grafii do astronomii przyśpieszyło znacznie odkry
wanie asteroid. Gdy przy pomocy lunet jedynie 
w okresie 1872— 1891 ilość odkrywanych rocznie 
planet wynosiła średnio 1 0  rocznie, odkryto ich 
2 9 w ciągu r. 1892, a od 1 stycznia do 15 kwie
tnia r. b. pp. W olf w Heidelbergu i Charlois 
w Nicei odkryli 25 nowych planet za pomocą fo
tografii. Zdjęcia te ołrzymują się po wystawie
niu płyty przez 3 do 5 godzin, a obrazy planet 
dają się na nich wyróżnić wydłużeniem, gdy 
gwiazdy dają obrazy okrągłe i czyste, co jest 
■oczywiście następstwem ruchu własnego planet.

—  sk. Nowa kom eta odkrytą został przez 
Brooksa d. 16 października, w północnej części 
gwiazdozbioru Panny. Obserwowali ją  pp. Rayet 
w Bordeaux, Bigourdan w Paryżu, Schorr w Ham
burgu; p. Courty otrzymał jej fotogram po 33- 
minutowem wystawieniu. Przedstawiała ona wej
rzenie mgławicy o średnicy 3', z jądrem 9 wielko
ści, przedłużaj ącem się w ogon o długości 2 0 '. 
Kometa posuwała się wtedy w kierunku płn-wsch., 
na dobę o 2 minuty we wznoszeniu prostem, 
a o 0,6° w zboczeniu. Pomimo znacznej stosun
kowo jasności jest ona prawdopodobnie bardzo 
od ziemi oddalona, po drugiej stronie słońca, po
suwając się po drodze znacznie względem eklipty- 
ki pochylonej.

—  tr. Przeciąg czasu potrzebny do utw orze
nia pokładów w ęg la  kamiennego. Zadanie to, 
wchodzące w zakres trudnej kwestyi chronologii 
ziemi, rozwinął w odczycie p. J. Fulton. Aby 
okres ten ocenić, starano się oznaczyć czas po
trzebny do wytworzenia substancyj organicznych, 
tworzących pokład węgla. Biorąc za podstawę 
bujną i obfitą roślinność w czasach obecnych, na 
hektarze gruntu, zarówno w drzewach jak i zio
łach, otrzymujemy rocznie 2 500 kilogramów, 
czyli 2 5 0000  kg w ciągu stu lat; ilość ta substan
cyj roślinnych, ściśnięta do gęstości węgla kamien
nego i rozpostarta również na przestrzeni 1 he
ktara, daje grubość około 1 centymetra na stule
cie. W Johnstown różne warstwy węgla przed
stawiają grubość około 5,25 metra; według zatem

oceny powyższej na wytworzenie tej warstwy 
trzeba było 52 500 lat.

Możnaby wprawdzie przypuszczać, że w okre
sie tworzenia się węgla kamiennego roślinność 
była szybsza i bujniejsza aniżeli obecnie, ale na
leży też brać pod uwagę utratę prawie połowy tej 
ilości, w postaci ciał lo*nych przechodzących do 
atmosfery, powyższa przeto ocena czasu jest nie
wątpliwie niższa od rzeczywistości. Warstwy 
nadto węgla w Johnstown wtrącone są między 
pokłady piasku, skal, łupków, żwiru, tak że sta
nowią tylko około trzydziestej ich części; według 
tego należałoby jeszcze powyższy okres 52 500 
lat pomnożyć przez 30, co daje wreszcie przeciąg 
czasu 1 575 000 lat.

Inna znów metoda oceny tego okresu polega na 
oznaczeniu czasu, przez jaki gromadzą się osady 
delty Mississipi; rachunek ten prowadzi do rezul
tatu dosyć zbliżonego do poprzedniego. W ka
żdym razie obie te metody uważać można za bar
dzo dalekie ledwie przybliżenie.

—  wm k. 0  przyczynach absorpcyi w  gruncie.
Ziemia rolna posiada jak wiadomo własność 
wchłaniania i zatrzymywania pewnych zasad 
i kwasów, tak że roztwór soli przefiltrowany przez 
nią zawiera jedne i drugie w związkach odmien
nych, od tych, które były wzięte. Jeśli np. weźmiemy 
roztwór soli potasowych lub amonowych kwasu 
azotnego, siarczanego, lub solnego, to przefiltro- 
wawszy go przez grunt, znajdziemy zamiast wzię
tych przeważnie wapienne i magnezyowe sole 
tych samych kwasów. W ten sam sposób zatrzy
many zostaje kwas fosforny. Zjawisko to nazy
wają absorpcyą. Własność absorpcyjna gruntu 
ma ważne znaczenie dla roślin, gdyż zatrzymywa
ne w nim związki należą do niezbędnych dla ich 
istnienia. Tłumaczono sobie to zjawisko obecno
ścią w ziemi rolnej krzemianów łatwo się rozkła
dających i oddających zawarte w nich zasady—  
wapień i magnezyą, w zamian zawartych w roz
tworze potasu i amonu (Way).

Berthelot i Andre na podstawie badań doświad
czalnych przyszli do wniosku, że przyczyną za
trzymania potasu jest powstanie nierozpuszczalnej 
soli kwasu humusowego. (Comptes rendus CXVI, 
Nr 13. 1893).

Substancye więc organiczne gruntu nietylko 
pełnią rolę kapitału zapasowego azotu dla roślin, 
ale i dopomagają w zatrzymaniu ważnych dla 
nich związków drogą absorpcyi.

—  dr. s. Groszek błotny (Lathyrus  palustris L .).
Każda prawie okolica posiada pewne odmiany po
żytecznych, lecz nieuznanych roślin pastewnych, 
które przez naturę wyhodowane na danej glebie, 
najwięcej odpowiadają jej własnościom, a które 
wzięte do uprawy, dają najpewniejsze plony i do
brą paszę.

W ostatnich czasach zwrócono uwagę na przy
swojenie rolnictwu różnych dzikorosnących roślin
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strączkowych. Do roślin tych należy, między in- 
nemi, także i ,.groszek leśny” (Lathyrus silve- 
stris L.), który w Niemczech zwłaszcza zyskał 
ogromne uznanie.

Odznacza się on wybitną długotrwałością i wy
trzymałością na posuchę. Daje paszę pożywną, 
zawierającą znaczną ilość najcenniejszych składni
ków pożywnych, a mianowicie białka i tłuszczu.

Rośnie u nas w dzikim stanie w lasach i zagajni
kach, najczęściej na suchych pagórkach. W prze
szłym roku znalazłem go w jesieni, w dwu miej
scach, w zagajniku sosnowym, w lesie, należącym 
do Sobieszyna, majątku z zapisu ś. p. hr. Kickie- 
go. Rozrósł się tamże bardzo bujnie i dał sto
sunkowo dość znaczną ilość dorodnego ziarna, 
które wysiałem na polu, celem przekonania się, 
czy zasługuje na rozpowszechnienie.

Badając w r. b. florę łąk sobieszyńskich, cią
gnących się nad Wieprzem, zauwrażyłem w miej
scach niżej położonych i zagłębieniach, zarosłych 
turzycami i sitami, nową, nieznaną mi dotąd od
mianę groszku. Okazało się, że jest to groszek 
błotny (Lathyrus palustris L.). Botaniki nasze 
niewiele o nim piszą, a najczęściej pomijają mil
czeniem.

Groszek błotny jest, podobnie jak „g. leśny,” 
rośliną trwałą; łodygę ma nierozgałęzioną, spłasz
czoną, szerokiemi skrzydełkami opatrzoną, wyra
stającą na J/-2 do 1 ‘/2  metra wysokości. Liście 
4 do 6 parowe, podłużne, lancetowate, małym 
sztylecikiem zakończone; przylistki drobne, pół- 
strzałkowate. Kwiaty fioletowe, osadzone po 3 do 
6 na dość długich szypułkach, wyrastających 
z kątów liści. Strąki 4 do 5 centymetrów długie, 
wązkie, mocno spłaszczone, gładkie, brunatne lub 
czarne, zawierające po 3 do 6 ziarn. Ziarna ku
liste, zielonkawe, ciemno nakrapiane; znaczek (hi- 
lum) zajmuje tylko trzecią część powierzchni na
sienia. 100 ziarn waży 2 do 3 gramów. „Groszek 
leśny” kwitnie czerwono i ma ziarna znacznie 
większe (100 ziarn waży 4 do 5 gramów), bruna
tne lub prawie czarne, chropowate; znaczek obej
muje połowę jego powierzchni.

Niewiele mamy roślin pożytecznych, któreby 
rosły na mokrych łąkach; otóż, zdaje mi się, że 
w „groszku błotnym” mamy roślinę, przydatną 
do obsiewu łąk tego rodzaju. Prawdopodobnie 
stanie się on kiedyś tem dla łąk wilgotnych, mo- 
czarowatych, czem jest „groszek leśny” dla grun
tów suchych, mało żyznych, lub stoków kamieni
stych.

W połowie września udało mi się wykopać 
z korzeniem kilkanaście roślin i zasadzić w ogro
dzie, w miejscu wilgotnem, gdzie dobrze się przy
jęły. Przypuszczam, że dochowam się z nich 
w przyszłym roku nasienia do dalszych prób.

_ 7 5 0

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

—  dr. s. Stacya rolnicza doświadczalna  
W  Sobieszynie W laboratoryum chemicznem 
stacyi rolniczej doświadczalnej w Sobieszynie 
(poczta Iwangród), utrzymywanej kosztem zapisu 
ś. p. hr. Kickiego, zbadano w ciągu roku, od dnia 
1 lipca roku 1892 do dnia lipca roku 1893, 55 
prób ziemi ornej, nawozów sztucznych, ziarn łu
binu, pszenicy i t. p. .

Wykonano przedewszystkiem te roboły, które 
bezpośrednio dla podjętych przez stacyą doświad
czeń były potrzebne, oznaczono więc skład pro
centowy nawozów, użytych do prób, uskutecznio
no rozbiór mechaniczny i chemiczny ziemi i t. d. 
Oprócz tego, zrobiono także kilka analiz dla osób 
prywatnych.

Ze względu na to, że karmienie łubinem odgory- 
czonym w ostatnich kilku latach bardzo się u nas 
rozpowszechniło, a zdania co do tego, o ile i ja
kie składniki pożywne traci ziarno przy odgory- 
czaniu, są różne, przeprowadzono w tym celu 
szereg doświadczeń z czterema najwięcej u nas 
używanemi sposobami odgoryczania. Rezultat ba
dań podany był w N-rze 47 „Gazety Rolniczej” 
z roku 1892.

W dniu 1 października roku 1892 otwartą zo
stała „Stacya oceny nasion,” która przyjmuje 
odtąd, za umiarkowaną opłatą, od rolników i skła
dów nasion wszelkiego rodzaju nasiona do wy
próbowania ich wartości. Stacya udziela również 
porady w kwestyach, dotyczących nasionoznaw- 
stwa, produkcyi nasion i daje objaśnienia o szko
dnikach i chorobach roślinnych. Do dnia 1 lipca 
r. b. oceniono 54 próby nasion.

W Sobieszynie, przez cały rok, trzy razy 
dziennie, notują się obserwacye meteorologiczne, 
a co miesiąc wysyła się sprawozdanie do central
nego biura meteorologicznego w Warszawie.

Pod kierunkiem stacyi Sobieszyńskiej rozpo
częto w przeszłym roku doświadczenia zbiorowe 
z 7-miu odmianami pszenicy ozimej, której ziar
no zostało sprowadzone z najpewniejszych źródeł, 
staraniem i kosztem stacyi i rozesłane bezpłatnie 
do 55 gospodarstw. Celem tych doświadczeń 
jest wykazanie za pomocą porównawczych rezul
tatów, osiąganych przez lat kilka z rzędu w ró- 
nych okolicach kraju, o ile pewne odmiany zasłu
gują na rozpowszechnienie.

Podobne doświadczenia będą wykonane w przy
szłym roku z 1 0 -ciu odmianami kartofli.

Na nowem polu doświadczalnem, założonem 
w przeszłym roku i obejmującem 1 2  dziesięcin, 
odbywają się obecnie próby porównawcze z na
wozami, z wydajnością i plennością różnych od
mian zbóż, roślin okopowych i pastewnych. Roz
poczęto także prace około uszlachetniania zbóż 
krajowych w umyślnie w tym celu założonej 
szkółce.
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Wszelkie zgłoszenia należy wysyłać pod adre
sem kierownika stacyi, d-ra A. Sempołowskiego, 
który chętnie udziela, na żądanie, bliższych obja
śnień.

ROZMAITOŚCI.

—  em. Ilość soli na kuli ziem skiej. Obliczo
no, że sól zawarta w wodzie morskiej, przedsta
wiona w postaci bryły, wynosiłaby 85 000 mil sze
ściennych, czyli objętością, przewyższałaby cały 
ląd stały razem z górami wznoszący się nad po
ziom morza.

(Berg— n. huttenmann. Ztg.).

—  tr. Łodzie elektryczne na w ystaw ie  w Chi
cago opisał p. J. Riedel w „Elektrofeclmische 
Zeitschrift.” Zbudowane przez towarzystwo „Ele
ctric Launch et Navigation Co.,” które ich dotąd 
nadesłało 54, są wszystkie jednakiej wielkości, 
a mianowicie przy długości 9,6 metra i szerokości 
1,88, zagłębiają się na 0,85 m. Każda łódź za
opatrzona jest w 72 akumulatory, które razem 
ważą 1 308 kilogramów, ogólny zaś ciężar łodzi 
wynosi 2 414 kg. Akumulatory te zasilają ele- 
ktromotor, który wprawia w obrót śrubę o śre
dnicy 0 ,305 metra; mieszczą się zaś w izbie pod 
podłogą statku, stanowią więc zarazem balast. 
Bodzie te urządzone są nadto w taki sposób, że 
przy posuwaniu się naprzód rozporządzać mogą 
pięciu różnemi stopniami szybkości, przy cofaniu 
się zaś korzystać mogą z dwu tylko takich stopni. 
Ładowanie akumulatorów dokonywa się w nocy, 
od godziny 1 1  wieczór do 6 rano, co łódź każdą 
zaopatruje w dosta'eczną energią na dzień cały. 
Bodzie zabierać mogą po 50 osób; pierwsza z nich 
spuszczoną została na wodę d. 13 kwietnia i od
tąd przejechała 3 200 kilometrów, niewymagając 
żadnej zgoła naprawy, prócz zastąpienia jednego, 
uszkodzonego akumulatora. W ogólności łódź 
każda obiega codziennie 13 razy drogę wynoszącą 
5,2 kilometra.

—  tr . Woda Elby i je j dopływ ów  staje się co
raz bardziej słoną, co budzi niepokój w Magde
burgu. Zjawisko to przypisują salinom Stran- 
furt-Halbers4adt.

(Rev. Scient.).

—  tr. O bfite źród ła  oleju skalnego odkryto 
w Peru. Wywiercono już dotąd 26 studzień, 
które dostarczają około 1 0 0  ton oleju dziennie. 
Eksploatacya korzystną jest zwłaszcza z tego 
względu, że olej występuje tam już w głęb i 150 
metrów, gdy w Stanach Zjednoczonych dla wydo
bycia go potrzeba zagłębień od 600 do 900 me
trów.

—  tr. Nowe pokłady złotonośne odkryto na 
wyspie Yancouyer, w głębokości 1,2 do 1 ,8  
metra.

—  tr. Pism a elektryczne mnożą się bardzo 
szybko, zwłaszcza w Ameryce, która posiada ich 
już 23, a między niemi 7 tygodniowych, 2 dwu
tygodniowe i 13 miesięcznych. W Nowym Yorku 
wychodzi ich 8 , a 6 w Chicago. Anglia posiada 
7 pism poświęconych elektryczności. Z 12 pism 
francuskich 9 wychodzi w Paryżu, 2 w Belgii 
i 1 w Bernie. Niemieckich pism elektrycznych 
jest 5, z których 2 wychodzą w Berlinie, a po 
jednem w Magdeburgu, Frankfurcie i Wiedniu.

(Bev. Scient.).

—  sst. Ulepszenia w  lam pach łukow ych. Od
lat 1 0 — 12  nie zrobiono w lampach łukowych ani 
jednego ulepszenia godnego uwagi, chociaż paten
tów wydano wiele, różniących się głównie co do 
mechanizmu regulującego i przygotowania węgli. 
Na wystawie w Chicago był przedstawiony jednak 
pomysł lampy lukowej o tyle nowy, że warto mu 
kilka słów poświęcić. Buk powstaje nie w wolnej 
atmosferze, lecz pośród gazowych produktów spa
lenia wewnątrz powłoki szklanej, przez co węgle 
spalają się znacznie wolniej niż w zwykłych lam
pach. Powłoka zrobiona jest ze szkła bardzo 
trudnotopl.iwego, przytem zamknięta niemal her
metycznie; u góry i u dołu zetknięcie jej z ele
ktrodami zabezpieczone jest przez warstwę azbe
stu. Po zamknięciu obwodu i wytworzeniu się 
łuku, powietrze wewnętrzne odrazu pozbawione 
jest tlenu na rzecz węgla elektrodów, z którym 
daje tlenek i dwutlenek; gazy będą posiadały bar
dzo wysoką temperaturę skutkiem działania roz
palonych par węglowych łuku; ponieważ ich sprę
żystość może być o tyle znaczną, że mogłyby ro
zerwać powłokę, więc na ten wypadek istnieje 
w niej rodzaj klapy bezpieczeństwa.

Na skuteczność takiej lampy wpływa wielkość 
powłoki czyli klosza szklanego, który nie jiowi- 
nien być zaduży, gdyż wtedy ścianki wewnętrzne 
pokrywają się zaprędko nalotem. Lampa najle
piej działa wkrótce po zamknięciu obwodu i pali 
się zupełnie jak żarowa, zachowując charakter 
światła łukowego; łuk zaledwie jest widoczny 
i cała zawartość świeci; lampa więc ma kształt 
cylindra świecącego.

Budowa i skład elektrodów, tudzież czystość 
j  węgla, mają ogromne znaczenie. Wyniki działa

nia były następujące: skutek użyteczny wynosił 
1,17 wolt na świecę i 637 świec na konia w kie
runku poziomym; węgiel dodatni spalał się z pręd
kością 1 cala w 14,67 godzin, odjemny— 1 cala 
w 145,45 godzin. Szczególnie dobre działanie 
zauważono przy zastosowaniu prądów przemien
nych.

—  sst. Kolej e lektryczna do przewozu statków  
W  Japonii. Ciekawą tę drogę wykonano podług
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planów utalentowanego inżyniera japońskiego Ta- 
kuroro-Sanabe pomiędzy miastem Kiofo położo- 
nem nad wielką rzeką spławną a j eziorem Biwoa, 
które leży o 44 metrów wyżej, przez co wyklu
czona jest możność przeprowadzenia kanału. Ko
lej posiada dwa tory długie każdy na 640 m przy 
upadzie 50 m. Siły poruszającej dostarcza wo
dospad za pomocą turbin wyrównywających 2 500  
k. p., z których 500 tylko zużywa kolej, a pozo
stałe 2  0 0 0  przeznaczone są do poruszania moto
rów i celów oświetlenia w mieście. Po obu koń
cach drogi znajdują się głębokie zbiorniki wody 
ze szluzami, dokąd dopływają statki i skąd za
bierane są przez platformy kolei elektrycznej. Do 
przewiezienia statku długiego na 1 0 — 1 2  m, jakie 
najczęściej kursują po jeziorze, platforma wymaga 
tylko siły 50 k. p., która pod postacią prądu do
chodzi do elektromotoru znajdującego się w ka
żdej platformie i skomunikowanego za pomocą 
liny oddzielnej ze stacyą centralną; prąd powraca 
po szynach kolei.

(Lmn. El.).

O DPO W IEDZI REDAKCYI.

W P. St. Kr. W języku polskim drobniutlci 
atlas nieba, z 20 kart złożony, wydał J. Bayer 
r. 1869. Jest to zresztą rzecz małej wartości. 
Z niemieckich polecić możemy Panu Weissa „Bil- 
deratlas der Sternenwelt” oraz Bruhnsa „Atlas 
der Astronomie” 12 tablic, cena 3 marki. Wy
borny atlas Heisa „Atlas coelestis novus,” z 12  
dużych tablic złożony, kosztuje 24 marki.

SPR O STO W A N IE.

Str. 710 szp. 1 wiersz 6 od góry, zamiast Gor- 
dona winno być Gordana.

Str. 710 szp. 1 wiersz 8  od góry, zamiast 
Grenhilla winno być Greenhilla.

Str. 711 szp. 2 wiersz 18 od góry, zamiast 
Barkhardta winno być Burkhardta.

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 8 do 14 listopada 1893 r.

(ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w  Warszawie).

Barometr
700 vim -f- Temperatura w st. C.

7 r. 1 p. 9 w. 7 r. lp . 9 w.

52,3 52,4 55.0 °,2 —0,2 —0,6
58,6 59,7 60,6 — 1,8 —0,3 —3,o
59,o 57,5 56,6 - 5 ,8 —2,9 —4,2
56,5 56,6 57,3 —5,o —2,7 - 4 ,8
58,3 59,3 61,5 0,4 1,8 1,8
63,1 63,2 61,9 1,7 1,9 0,0
57,6 55 1 51,8 — 1 ,1 o,3 0,6

Kierunek wiatru Suma 
■jsó Szybkość w metrach 

 T !£  1 na sekundę opadu
Najw.J Najn. >-" j

U w a g i .

8 S. ; 
9 C. j

10  P.
1 1  s. '
12 N.
13 P- i
14  W.

Średnia 57,8 - 0,9

0,2 —0,8 96 
0,2 —2.5 95 

-2 ,9  —6,5 97 
- 2,1 —5,5 ,95

2.3 |—2,6 196
2.3 I 0,0 ,96 
0.8 ,— 1,5  j90

95

E5,EN4,EN5 1.4
N ',0 ,0 ,
0,SK'2,S'

Sli'2,WS'2,W3 0,1
W3,W3,W3 0,3

W2,W3,S W3
S3,S4,S2

-5(-cały dzień,

# drobny w  nocy i rano,

1,7

T R E Ś Ć .  Fale elektryczne mniejszej długości, przez S. K. —  Wyprawa podbiegunowa Fr. Nansena, 
przez W. Wr. —  Kuźnia hydroelektryczna Lagrangea i Hoho, przez Adama Onufrowicza, inż. —  Po
wstawanie skał osadowych na drodze krystalizacyi, przez Ferd. Edw. Polzeniusza. —  Sekcya che
miczna.— Kronika naukowa. —■ Wiadomości bieżące. —  Rozmaitości. —  Odpowiedzi redakcyi.— Spro

stowanie.— Buletyn meteorologiczny.

W ydaw ca A. Ślósarski. Redaktor Br. Znatow icz.

^03bojicho Il,eH3ypoio. B apm ana, 4 IIoa6p ;i 1893 r. Warszawa. Druk Emila Skiwskiego.




