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Balonem do bieguna.

Oddawna marzono już o tem, by zapomo
cą balonu dotrzeć wreszcie do bieguna pół
nocnego. Marzenie to ziścić ma się obecnie, 
inżynier bowiem szwedzki, p. Andree, przy
gotowuje się już w samej rzeczy do podobnej 
podróży, a projekt jego zyskał poparcie aka
demii nauk w Sztokholmie, oraz rządu 
szwedzkiego; był nawet przedmiotem obrad 
w akademii nauk w Paryżu, której sprawo
zdanie o tej sprawie przedstawił znany astro
nom, p. Faye, w imieniu komisyi, złożonej, 
prócz niego, z pp. Blancharda i Daubreego, 
Czy niebezpieczna ta wyprawa doprowadzi 
tym razem do pożądanego i upragnionego 
celu, przewidywać to trudno, zobaczmy jed 
nak, na czem p. Andree opiera widoki powo
dzenia projektu swego.

Przyznać należy, że wystąpił on z nim 
w porę, wszyscy bowiem podróżnicy zgadzają 
się obecnie w ogólności, że drogą ■ęodną bie
gun północny jest zgoła niedostępny. P. Nor- 
denskjold odbył cztery wyprawy do Szpic- 
bergu, dwie do Nowej Ziemi i Grenlandyi,

! a prócz tego dokonał słynnej podróży na 
j okręcie Vega,—we wszystkich zaś tych oko- 
| licach walczyć musiał z ławicami oceanu Lo

dowatego, a trudności te przekonały go, że 
| dalsze posuwanie się ku biegunowi, czy to 
i  parowcem, czy saniami, byłoby zgoła bez- 
; użytecznem. Okręty, najsilniej nawet zbu

dowane, nie zdołały przedrzeć się przez lody.
; Na północy cieśniny Smitha „Alert11 pod do- 
j wództwem komendanta Naresa 'nie przedo

stał się poza równoleżnik 80,5°;~wzdłuż brze
gu wschodniego Grenlandyi „Germania” za
trzymała się podJ78°15' szerokości półn.; 
na północ Szpicbergu Nordenskjold z mozo
łem ledwie dotarł do 81°42', Aa w cieśninie 
Behringa uchwycony został przez lody w oko
licach bardziej jeszcze na południe wysunię
tych. We wszelkich więc kierunkach lody 
zatamowały bieg okrętów ku biegunowi.

Usiłowano też posuwać się pieszo, na łyż
wach, po rozległych polach lodowych, które 
się na oceanie Lodowatym unoszą, ale rów
nież nadaremnie; przy niezmiernych prze
szkodach i śród niebezpieczeństw najgroź
niejszych zdołano postąpić zaledwie o jaką 
setkę km ku północy. W  warunkach takich 
zapragnął p. Nansen innego jeszcze użyć spo
sobu; zamiast torować sobie drogę śród lo
dowców, postanowił powierzyć się ławicy
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lodowej, unoszonej przez prąd na północ su
nący. Dwadzieścia już wszakże miesięcy 
upłynęło od chwili, gdy nieustraszony ten 
podróżnik opuścił wybrzeża swej ojczyzny, 
a wieść żadna od niego nie doszła.

Pomimo to jest rzeczą, możebną, że poza 
tak nieprzebytą przegrodą lodową, bliżej bie
guna, mieści się morze od lodów wolne, jak 
to wnosi p, E. Blancbard, opierając się na 
wędrówkach pewnych ptaków płetwonogich, 
któreby żyć nie mogły przez całą porę roku 
na morzach wiecznie zmarzniętych, a domysł 
ten usprawiedliwiają i niektóre inne jeszcze 
względy. Bieguny zimna zresztą, to jest oko
lice najniższej temperatury na ziemi,. nie 
schodzą się bynajmniej z biegunami jej obro
tu dziennego, jeden bowiem biegun zimna 
przypada w głębi Syberyi, drugi na wyspach 
otaczających kraniec północny lądu amery
kańskiego.

Według więc poglądu tego dostęp do bie
guna tamuje jedynie przegroda lodowa, któ
rej na powierzchni ziemi przebić niepodobna, 
ale którą p. Andree przekroczyć zamierza 
drogą powietrzną. Zna on zresztą dobrze- 
okolice podbiegunowe, miał bowiem udział 
w wyprawie naukowej szwedzkiej, która 
w r. 1882—83 prowadziła całoroczne do
strzeżenia meteorologiczne, według ogólnego 
planu międzynarodowego; jako aeronauta dał 
dowód wprawy i odwagi, odbywszy podróż 
nad Bałtykiem z Gothemburga na wyspę 
Gotlandyą. Plan ogólny podróży polega na 
użyciu balonu o powłoce tak nieprzenikliwej, 
by zasób zawartego w nim wodoru wystar
czył na dni trzydzieści, bez potrzeby nowego 
napełniania gazem. Balon ma mieć objętość 
5500 ra3, a dla wzmożenia nieprzenikliwości 
posiadać ma powłokę podwójną. Siła wzlotu 
będzie dostateczną do uniesienia trzech osób, 
z zapasami żywności na cztery miesiące, oraz 
z potrzebnemi przyrządami obserwacyjnemi. 
Łódka przytwierdzona ma być w sposób taki, 
by w razie spadku na morze dała się natych
miast od balonu odczepić, a nadto opatrzona 
będzie w przyrządy ratunkowe; ogólny ciężar 
balonu wynosić ma, co najwyżej, 3 000 kg.

N a poparcie tak obmyślonego planu od
wołuje się p. Andree do słynnego balonu 
uczepionego (ballon captif) Giffarda, podczas 
wystawy powszechnej w Paryżu 1878 r., któ
ry unosił 1 2 0 0  kg, a po całorocznej dopiero

służbie trzeba go było nanowo napełnić. 
Według dostrzeżeń Giffarda balon, mający 
osiem m w średnicy, może być tak szczelnym, 
że w ciągu miesiąca nie traci więcej nad 
sześć kg swej siły wzlotu. Przy wymiarach 
większych strata byłaby znaczniejsza, ale 
w każdym razie nie dorówna ubytkowi cięża
ru, zachodzącemu skutkiem zużywania zaso
bów żywności. P. Andree sądzi zresztą, że 
zdoła otrzymać powłokę zupełnie nieprze- 
nikliwą.

Balon napełniony być ma dopiero w okoli
cach podbiegunowych wodorem, który zabra
nym będzie w walcach w stanie silnego za
gęszczenia. Czynność ta  dokonaną będzie 
śród lasów, które ochronią balon od ataku 
wiatrów, a w ten sposób, po napełnieniu go, 
oczekiwać będzie można bezpiecznie chwili 
przyjaznej do odlotu. Przewóz gotowego 
już i zagęszczonego wodoru jest daleko ko
rzystniejszy, aniżeli przewóz materyałów che
micznych, z których gaz ten mógłby być 
otrzymywanym, a które wraz z właściwemi 
przyrządami stanowiłyby ciężar bardzo 
znaczny. Wojskowe oddziały aeronautyczne 
przewożą obecnie również wodór zagęszczo
ny, aparaty bowiem i materyały do wytwa
rzania gazu tworzyły ładunek zbyt uciąż
liwy.

Zupełnie na łaskę wiatrów balonu swego 
p. Andree oddać nie zamierza, spodziewa się 
bowiem, że będzie mógł w pewnej mierze 
nim kierować, a to dzięki metodom, które 
w kilku już podróżach powietrznych wypró
bował. Łódkę mianowicie swoję zaopatruje 
w żagiel i kilka długich lin, które, sunąc po 
powierzchni ziemi, bieg aerostatu zwalniają. 
Aby tenże sam rezultat osięgnąć i na morzu, 
liny te wyrobione będą z odpowiedniego ma- 
teryału. Działaniem więc tych lin opóźnia 
się balon względem szybkości wiatru, a to 
opóźnienie właśnie dozwala na zastosowanie 
żagla, co w dalszym ciągu umożebnia pewne 
zboczenie od kierunku prądu powietrznego, 
dochodzące do 27°, a w warunkach przyjaz
nych do 40° nawet.

Gdyby nagłe obniżenie temperatury spo
wodowało, gwałtowny spadek balonu, ciężkie 
liny, przywiązane do łódki, stanowić będą 
balast, dotykając bowiem ziemi dolnemi swe- 
mi końcami, sprowadzą ulżenie balonu i do
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zwolą mu utrzymywać się w pewnej wysoko
ści. Liny, służące za balast, dźwigać nadto 
będą płyty metalowe, oznaczone numerami 
porządkowemi, data zaś i miejsce, gdzie będą 
odrzucone, zostaną starannie zanotowane, by 
w razie jeżeli w przyszłości płyty te znalezio
ne zostaną, dostarczyć mogły wskazówek 
o kierunku prądów oceanicznych.

Za punkt wyruszenia tej wyprawy aero- 
statycznej obrał p. Andree jednę z wysepek 
Norskoarna na północno-zachodnim krańcu 
Szpicbergu. Wybrzeże to jest łatwo dostęp
ne i od połowy czerwca zawsze prawie od lo
dów wolne. Wzlot nastąpić ma w lipcu ro
ku 1896, podczas dnia pogodnego i przy 
wietrze południowym. W warunkach przy
jaznych podróż może być bardzo szybką; p. 
Andree przypomina, że balon, który wyruszył 
z Paryża w nocy 25 listopada 1870, opadł 
już nazajutrz rano w Norwegii południowej. 
Z .szybkością taką mógłby balon w ciągu 
pięciu łub sześciu godzin przebyć odległość 
1160 km, dzielącą punkt wzlotu od bieguna. 
Według dostrzeżeń, dokonanych na wieży 
Eiffla, szybkość średnia wiatru jest o 6,3 m 
znaczniejsza, aniżeli na powierzchni ziemi; na 
Szpicbergu zaś, w lipcu, szybkość średnia 
wiatru wynosi 3,8 m na sekundę, co pozwala 
wnosić, że w wysokości około 300 m liczyć 
tam można na szybkość wiatru przeszło 1 0  m 
na sekundę. Tarcie lin o grunt opóźnić 
może bieg balonu mniej więcej o 2,5 m na 
sekundę, ostatecznie zatem szybkość średnia 
balonu wynosiłaby 7,5 m na sekundę, czyli 
27 km na godzinę, a w ciągu 43 godzin 
mógłby balon przybyć na biegun.

Podczas lata nadto tameczne warunki me. 
teorologiczne sprzyjają wyprawie aerosta- 
tycznej. Przedewszystkiem, słońce utrzymu
je się statecznie nad poziomem, skąd chwiej- 
ność dzienna temperatury jest nader słaba. 
Najniższa temperatura, jaką obserwowano 
w lipcu 1883 na przylądku Thordsen, wyno
siła +  0 ,8 ° C; najwyższa zaś +  1 1 ,6 °; na 
Szpicbergu, podczas pierwszej połowy sierp
nia, największa zmiana dzienna czyniła 3°, , 
a zwykle nie przechodziła 1,5°. Przy takiej 
stateczności temperatury bieg balonu byłby 
bardzo regularny, tembardziej, że w okoli
cach biegunowych nie trzeba obawiać się 
burzy, a opady atmosferyczne w tej epoce

| roku są bardzo słabe. Podczas miesięcy 
letnich śnieg pada rzadko i nie jest obfity; 
w temperaturze zresztą wyższej od zera top- 

! nieje szybko, w temperaturze zaś od 0 ° niż
szej jest proszkowaty i byłby natychmiast 

| z kopuły balonu zmieciony przez wiatr, po- 
j siadający szybkość większą, aniżeli aero- 

stat.

Jak  powiedzieliśmy, najznakomitsi podróż
nicy i meteorologowie w Szwocyi przyjęli pro
jekt Andreego z uznaniem i zapewnili mu 
swe poparcie. Nordenskjóld zwłaszcza jest 
gorącym stronnikiem tak zamierzonej wypra
wy powietrznej, a p. Nils Eckholm, naczelnik 
misyi meteorologicznej szwedzkiej do Szpic - 
berga w r. 1882—83, sądzi również, że wa
runki meteorologiczne okolic biegunowych są 
dla wypraw balonowych bardzo korzystne; 
według jego zdania już obecnie balon jest 
najdzielniejszym środkiem badania okolic 
biegunowych.

Komisya akademii nauk w Paryżu wypo
wiada wszakże swój pogląd na projekt An
dreego oględniej nieco. Biorąc pod uwagę 
udoskonalenia, jakie aeronautyka zyskała 
w ostatnich czasach, jakoteż ulepszenia, przez 
samego autora projektu wprowadzone, komi
sya sądzi, że prędzej lub później, w warun
kach sprzyjających, przez siebie obranych, 

i zdoła on w samej rzeczy dotrzeć do bieguna, 
a wtedy rozwiązaną zostanie znaczna liczba 
zagadnień, które obecnie nasuwają się nada
remnie co do tej tajemniczej okolicy kuli 
ziemskiej. Pozostają wszakże trudności po
wrotu. Ponieważ nie znamy zgoła wiatrów 

j  dokoła biegunów wiejących, aeronauci starać 
się muszą o to jedynie, by dosięgli jakiego
kolwiek wybrzeża w pobliżu bieguna i tam 
opuścili się wraz z zapasami żywności, które 
według projektu wystarczyć mają na cztery 

| miesiące. Przy pomocy baloników próbnych 
będą mogli badać kierunki wiatrów, by sko
rzystać z powiewu przyjaznego, któryby ich 
mógł doprowadzić do okolic, zwiedzanych 
przez myśliwców lub rybołowców. W razie 
przeciwnym pozostanie im tylko konieczność 
zamiany łódki w sanie i odważenia się na 
długą podróż, jaką po lodach Grenlandyi od
był Nordenskjold. Jeżeli jednak uprzytom- 
nimy sobie różne trudności, jakie nastręczyć 
się mogą, obawiać się należy o los tych nie
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ustraszonych podróżników i zapytać wypada, 
czy odsłonięcie tajemnicy tych pustyń, lub 
morza otoczonego lodami nieprzebytemi, 
warte jest narażania życia ludzi szlachetnych, 
którzyby mogli oddać nauce inne usługi, 
zwracając się ku zadaniom mniej niebez
piecznym.

Ze względu na te niezmierne trudności 
powrotu, niektórzy aeronauci doradzają, by 
j). Andree zabrał ze sobą drugi jeszcze, ; 
mniejszy balon, któryby się mógł dobrze po- j  

mieścić w głównym, większym balonie. Sieć 
i łódka, przez odpowiednie zmniejszenie, da
łyby się zastosować do balonu o drobniejszych 
wymiarach, któryby wystarczył do uniesienia 
podróżników z pozostałemi zasobami żywno- ; 
ści. Gdyby, przy zbyt długiem oczekiwaniu j  

na pomyślny kierunek wiatru, i mniejszy ten ' 
balon utracił niezbędny zasób gazu, okazała
by się może użyteczną i powłoka balonu 
wielkiego, która, przy odpowiedniem uprzed
nio przygotowaniu, dałaby się użyć jako 
montgolfier, to jest balon napełniony po
wietrzem ogrzanem, materyału bowiem opa
łowego mogłyby dostarczyć, w razie potrzeby 
choćby pnie i gałęzie w dalekiej nawet pół
nocy unoszone przez prądy oceaniczne. Ba
lon mniejszy nie mógłby do celu tego być 
przydatnym, posiadałby bowiem niedosta
teczną siłę wzlotu. Dla niebezpieczeństwa 
grożącego powłoce nie można zbyt silnie 
ogrzewać zawartego w balonie powietrza; 
zwykle temperaturę podnosi się zaledwie do 
70°, a w wyjątkowych tylko razach posuwano 
ją  do 120°. Ponieważ zaś spółczynnik roz
szerzalności powietrza od 0 ° do 1 0 0 ° wynosi 
0,3665, powietrze zatem w balonie rozszerza 
się najwyżej o trzecią część swej objętości, co 
na każdy jego m 3  daje siłę wzlotu 347 g. 
Choćby więc balon taki unieść miał jednego 
tylko aeronautę, na co liczyć należy 2 0 0  kg 
siły wzlotu, powinien już posiadać objętości 
600 m 3, gdy dla szarliera, to jest dla balonu 
wypełnionego wodorem, wystarcza do celu 
tego objętość trzy przeszło razy mniejsza. 
Samo zresztą napełnianie balonu takiego 
powietrzem ogrzanem wymagałoby odpowied
niego rusztowania, co również niemałą stano
wiłoby trudność. P. Andree ufa wszakże 
nieprzenikliwości swej powłoki i losy jej swe 
powierza. Balon zamówiony jest już w za
kładach L. G. Yona w Paryżu za 56000 fr.,

a w lipcu roku przyszłego odważny aeronau- 
ta  wzbije się nim ponad okolice, których do
tąd człowiek jeszcze nie oglądał.

T. R.

Chrystyan Huygliens.

(D okończenie).

Badania nad wahadłom doprowadziły Huy- 
ghensa do poznania siły odśrodkowej przy 
ruchu kołowym. Krótką wzmiankę o pra
wach odkrytych w tej dziedzinie znajdujemy 
we wzmiankowanem już dziele „Horologium 
oscillatorium.“ Później dopiero Huyghens 
rzecz tę rozebrał dokładniej. Rozprawa 
„De motu et vi centrifuga!i wyszła dopiero po 
jego śmierci w roku 1703, gdy już Newton 
opracował tę sprawę ogólniej, bo przyjął pod 
uwagę również siłę odśrodkową przy elip
tycznych ruchach ciał niebieskich. Mimo to 
trudno odmówićHuyghensowi pewnych zasług 
w tej dziedzinie, tembardziej, że poznanie 
praw ruchu kołowego pozwoliło mu urządzić 
wahadło odśrodkowe, zwane również wahad
łem kołowem lub eliptycznem, t. j. wahadło, 
które podczas wahań zakreśla powierzchnię 
stożka; wahadło takie znalazło,później pewne 
zastosowania praktyczne.

Drugi ważny wynik, jaki otrzymał Huy- 
ghens z rozważania siły odśrodkowej, posiada 
daleko poważniejsze znaczenie naukowe, gdyż 
dotyczę istotnego kształtu ziemi. Aż do 
czasów Huyghensa istniało przypuszczenie, 
że ziemia jest dokładną kulą. Wprawdzie 
w r. 1671 Picard, członek akademii parys* 
kiej, wygłosił zdanie, że z powodu siły od
środkowej ciała winny spadać na biegunach 
ziemi szybciej aniżeli na równiku i że na
stępstwem tego powinna być rozmaita dłu
gość wahadła sekundowego na biegunach i na 
równiku; brakowało jednak dostrzeżeń, wsku
tek czego przypuszczenie Picarda zostało 
zupełnie zapomniane. Wkrótce potem czło
nek akademii paryskiej, Bicher, dostrzegł,
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że zegar przewieziony z Paryża do Kajeny 
późnił się tam o dwie minuty na dobę i źe 
należało skrócić wahadło; po powrocie zaś do 
Paryża zegar ten spieszył się znów i należało 
wahadło wydłużyć. Początkowo uczeni pa
ryscy sądzili, że Richer pomylił się, lecz gdy 
i inni potwierdzili dostrzeżenie Richera, 
objaśnili to wydłużaniem się wahadła od 
ciepła. Huyghens dopiero wytłumaczył to na
leżycie. Wykazał on, że siła ciężkości na 
ziemi musi się zmniejszać w miarę przenosze
nia się od biegunów ku równikowi; stanowczo 
więc wypowiedział to, czego się jeszcze wcześ
niej domyślał Picard. Huyghens posunął się 
jeszcze o krok naprzód i dowiódł, że ziemia 
wskutek siły odśrodkowej powinna być 
spłaszczona przy biegunach; domniemanie to 
Huyghens potwierdził przez doświadczenie 
z kulą wyrobioną z miękkiej gliny i wprawio
ną w ruch obrotowy dokoła osi: kula spłasz
czała się przy biegunach. Nadmienimy tu, 
że spłaszczenie kuli ziemskiej stanowi za
pewne najlepszy dowód rzetelności hypotezy 
Kopernika o ruchu obrotowym ziemi. Rów
nocześnie niemal sprawę kształtu ziemi badał 
Newton, wychodząc z zasad ogólniejszych 
i bardziej dokładnych. Dlatego rezultaty 
dla spłaszczenia ziemi, otrzymane drogą ra 
chunków przez Newtona są bardziej zbliżone 
do wartości rzeczywistej, aniżeli rezultaty 
Huyghensa. Jakkolwiek jednak zasługi Huy
ghensa na tem pola wydają się zaćmionemi 
przez dokładniejsze badania Newtona, zapo
minać jednak nie należy, że odkryte przez 
Huyghensa właśnie zegary wahadłowe pozwo
liły poznać istotny kształt ziemi. Była 
to pierwsza przysługa, jaką zegary wahadło
we oddały nauce fizyki.

Aby skończyć z zasługami Huyghensa 
w dziedzinie matematyki i mechaniki wspom
nimy jeszczo o jego teoryi uderzania się ciał. 
Huyghens rozważał uderzenia się ciał sprę
żystych i wykazał, źe suma iloczynów z mas 
przez kwadraty szybkości pozostaje przed 
uderzeniem i po uderzeniu jednakowa. Był 
to pierwszy przykład ogólnego prawa mecha
niki teoretycznej, które zostało później na
zwane prawem zachowania sił żywych, po
nieważ iloczyn z masy przez kwadrat szyb
kości został przez Leibnitza nazwany siłą 
żywą.

Działalność naukowa Huyghensa w dziedzi

nie fizyki była zadziwiająco obszerna. Pod
czas pobytu swego w Paryżu Huyghens do
tknął się sam niemal wszystkich kwestyj, 
interesujących wówczas świat uczony. Zbu
dował on tak zwany barometr podwójny, 
w którym zmiana poziomu rtęci w porówna
niu z barometrem zwyczajnym występowała 
w stopniu daleko większym; wspólnie z Papi
nem przeprowadził szereg doświadczeń nad 
temperaturą wrzenia i wogóle nad zachowa
niem się ciał w próżni, nad rozszerzalnością 
wody przy krzepnięciu; miał udział wraz z in
nymi członkami akademii paryskiej w pomia
rach szybkości dźwięku i t. d. Zatrzymamy 
się nieco dłużej tylko nad badaniami w dzie
dzinie optyki.. Rozważając działalność nau- 
kowąHu.yghensa na tem polu podziwiać w nim 
musimy obok genialnego myśliciela również 
znakomitego eksperymentatora. Dość bę
dzie, gdy powiemy, że obmyślił on sposób 
szlifowania wielkich soczewek i własnoręcznie 
wyrabiał olbrzymie soczewki do lunet. Lecz 
ponieważ lunety zaopatrzone w te soczewki 
musiały być bardzo długie, a co zatem idzie, 
ciężkie, przeto Huyghens odrzucił rurę meta
lową lunety i osadził soczewki wprost na dłu
giej sztabie drewnianej. Taka luneta, zwa
na lunetą powietrzną, była łatwą do ustawia
nia i oddawała też w owych czasach znako
mite usługi. Huyghens, posługując się swą 
lunetą, odkrył pierścień i jeden księżyc Sa
turna. Prócz tego Huyghens zaopatrzył lu
netę w mikrometr, co mu pozwoliło mierzyć 
średnice ciał niebieskich i wogóle niewielkie 
kąty na niebie. Huyghens wreszcie pierwszy 
próbował oznaczać stosunek natężenia świa
tła dwu ciał niebieskich. Przeprowadzone 
przez niego pomiary, dotyczące mianowicie 
porównania natężenia światłaSyryusza i słoń
ca są wprawdzie niezbyt dokładne, lecz zapo
minać nie należy, źe był to pierwszy krok 
w dziedzinie fotometryi. Na wzmiankę za
sługuje podane przez Huyghensa wytłuma
czenie zjawiska słońc pobocznych. Descartes 
jeszcze domyślał się, źe zjawisko to zależy od 
załamania i odbicia światła w drobnych 
igiełkach lodowych, unoszących się w powie
trzu. Lecz Huyghens dopiero podał teoryą, 
stanowiącą pierwszy krok do istotnego wy- 

| tłumaczenia tego zjawiska, przed nim nie 
objaśnianego wcale. Hypotezy obmyślane 

j przez Huyghensa są wprawdzie bardzo zawiłe
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i niezbyt zgadzają się z obecnemi poglądami 
na krystalizacyą lodu, lecz przyznać należy, 
że Huyghens wskazał przynajmniej drogę, na 
jakiej zadawalniające nas obecnie wytłuma
czenie zostało odkryte.

Już dotychczas wymienione prace Huyghen- 
sa są tak liczne i ważne, że wystarczyłoby ich 
dla zdobycia mu dobrego imienia w nauce. 
Lecz zasługa, jaką pozyskał Huyghens przez 
swą teoryą światła, sama jedna mogłaby mu 
zapewnić nieśmiertelność.

Jeszcze wcześniej niż Huyghens Grimaldi 
i Hooke domyślali się, że światło polega na 
drganiach nader subtelnego ośrodka—eteru, 
rozprzestrzeniających się >■ w kierunku linij 
prostych. Nie mogli oni jednak na tej pod
stawie wytłumaczyć znanych wówczas zjawisk 
świetlnych, do tego bowiem brak im było 
jeszcze pewnych uzupełnień, które odkrył do 
piero Huyghens. W „Traite de la luinicre” 
Huyghens dowiódł, że takie tylko zapatry
wanie na istotę światła jest naukowo uzasad
nione i, wychodząc z zasady, znanej ogólnie 
pod nazwą „zasady Huyghensa,” objaśnił od
bicie i załamanie światła nietylko w ośrod
kach jednorodnych, lecz również podwójne 
załamanie w szpacie wapiennym i innych 
kryształach. Badania teoretyczne Huy
ghens uzupełnił nadto szeregiem pomiarów 
i otrzymał rezultaty tak zgodne z wynikami 
dociekań teoretycznych, iż należałoby sądzić, 
że teorya jego powinna była znaleźć uznanie 
ogólne. A jednak stało się inaczej. Huy
ghens ogłosił swe badania wobec akademii 
paryskiej w roku 1678, a na dziewięć lat 
wcześniej, w r. 1669, współcześnie z nim ży
jący wielki Newton, opierając się przeważnie 
na doświadczeniach z pryzmatami i, prawdo
podobnie, zachęcony wielkiem powodzeniem 
teoryi ciążenia powszechnego, wygłosił zupeł
nie odmienne zapatrywania na istotę światła, 
mianowicie, że światło polega na drobnych 
cząsteczkach wyrzucanych z olbrzymią szyb
kością ze świecącego ciała; cząsteczki te, za
leżnie od okoliczności, są przyciągane lub od
pychane przez ciało oświecane. Teorya ta, 
zwana emisyjną, została dzięki autorytetowi 
Newtona ogólnie przyjęta, teorya zaś Huy
ghensa znalazła bardzo nieliczne grono wy
znawców. Newton, badając później tak 
przeczące teoryi emisyjnej zjawisko załam a
nia podwójnego, wolał utworzyć raczej fał

szywą jego teoryą, aniżeli wyrzec się swych 
zapatrywań na istotę światła. Łatwiej jed
nak wybaczyć Newtonowi i jego uczniom 
pominięcie zasług Huyghensa; lecz ciemną 
kartę w historyi fizyki stanowi ta  okolicz
ność, że prawie przez stulecie całe nikt się 
nie pokusił o rozstrzygnięcie sporu pomiędzy 
obu teoryami, o zrozumienie teoryi Huyghen
sa i postawienie jej w świetle właściwem. 
Wprawdzie w połowie zeszłego stulecia Euler 
wykazał (w iatach 1746—1752) przewagę 
teoryi ondulacyjnej Huyghensa nad emisyjną 
Newtona; lecz Euler rozważał ten przedmiot 
wyłącznie z punktu widzenia matematyczne
go i chodziło mu raczej o wykazanie słabych 
stron teoryi Newtona, aniżeli o obronę teoryi 
Huyghensa wobec napotykanych przez nią 
zarzutów. Wskutek tego wystąpienie Eule
ra, jakkolwiek osłabiło zapewne w niektórych 
umysłach wiarę w autorytet Newtona, lecz 
wogóle nie poderwało znaczenia jego teoryi. 
Dopiero Thomas Young, ziomek Newtona, 
wydobył w r. 1802 z zapomnienia teoryą 
ondulacyjną i dał jej nowe podstawy przez 
zbadanie zjawisk uginania i interferencyi 
światła. Young, jak i poprzednicy: Grimal
di, Hooke i Huyghens, również nie znalazł 
uznania. W  roku 1815 na arenę nauki wy
stąpił nowy geniusz — Fresnel. Fresnel we
spół z Arago zapewnili teoryi ondulacyjnej 
świetne zwycięstwo wobec jej przeciwników, 
zwolenników Newtona, Biota i Poissona. 
W  całym nowym okresie historyi nauk ści
słych niema drugiego przykładu, aby „verba 
magistri” na tak długo odwlec mogły pozna
nie prawdy, jak  w tym przypadku teoryi 
światła.

Przed Huyghensem poznano następujące 
zjawiska świetlne: odbicie i załamanie, roz
szczepienie i uginanie światła, barwy cien
kich warstewek oraz załamanie podwójne, 
odkryte i opisane po raz pierwszy przez 
Erazma Bartholinusa w roku 1669. Huy
ghens zupełnie dokładnie, przynajmniej od
nośnie do kierunku promieni, objaśnił odbi
cie, załamanie i załamanie podwójne. Pod
ług Huyghensa cząsteczki eteru wykonywają 
drgauia podłużne, w kierunku rozchodzenia 
się fali, tak jak  cząsteczki powietrza w fali 
głosowej. Przypuszczenie to wystarcza do 
objaśnienia odbicia, załamania i interferen
cyi światła, nie wystarcza jednak do objaś
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nienia polaryzacji światła. Fresnel i Arago 
dopiero przyjęli drgania poprzeczne. Huy- 
ghens dostrzedł niektóre zjawiska, należące 
do objawów polaryzacyi światła, nie był jed
nak w stanie icb objaśnić i zadowolnił się ich 
opisem tylko. Gdy w 130 lat później Malus 
dostrzegł, że światło odbite od szkła pod 
pewnym kątem posiada osobliwe własności, 
przypomniano sobie doświadczenia Huyghen- 
sa i zaliczono je  do tej samej kategoryi zja
wisk. Chociaż, jak widzimy, Huyghens nie 
przezwyciężył wszystkich napotykanych na 
swej drodze trudności, pozostaje on mimo to 
pierwszym i prawdziwym twórcą teoryi, którą 
śmiało obok teoryi ciążenia powszechnego 
postawić można. Bo jakkolwiek ustępuje 
ona teoryi ciążenia w tem, że posługuje się 
pewnym hypotetycznym, doskonale spręży
stym ośrodkiem—eterem, lecz za to obejmuje 
szereg zjawisk daleko liczniejszy i różnorod
niejszy.

„Traite de la lumiere” stanowi jeden z naj
lepszych przykładów należytej metody fizyki. 
A jestto  książka pouczająca bardzo jeszcze 
przez to, że wykazuje niezaprzeczony pożytek 
teoryi w nauce. Huyghens zadał stanowczy 
cios tym, którzy twierdzili, że fakty i prawa 
z nich wyprowadzane stanowią naukę, zapo
minając o tem, że teorye stanowią cel nauki; 
cel ten należy mieć zawsze na uwadze przy 
ogarnianiu zjawisk fizycznych.

Na tem kończymy nasz krótki zarys dzia
łalności naukowej uczonego, którego pamięć 
nigdy nie zaginie, dopóki duch ludzki dążyć 
nie przestanie do poznania prawdy.

Wiktor Biernacki.

I teoryi analizy eliemicznej.

(C iąg dalszy).

7. Dysocyacya wielokrotna i stopniowa. 
Iony, powstające z rozkładu soli, nie mogą 
być uważane wcale za ciała bezwarunkowo 
trwałe, lecz, przeciwnie, i one ze swej strony

; podlegają różnego rodzaju rozkładom, hydro- 
| lizie, dysocyacyi prostej i elektrolitycznej. 

Większa część ionów, które zawierają w so
bie metale i elementy amoniaku (iony, nale
żące do zasad metaliczno-amoniakalnych), 
ulega dysocyacyi na metal i amoniak, tak 
samo ion złożony Ag(C 2 N2), zawarty wcyan- 
ku srebra i potasu, dysocyuje się na srebro 
metaliczne, A g- i dwie grupy (CN)', które 
zwykle w reakcyi ulegają dalszym przemia
nom i t. p. Do takich dysocyacyj stosują się 
jaknajściślej wszystkie prawa, jakiemi rządzą 
się poprzednio rozważane rodzaje równowa
gi chemicznej, nie mamy więc potrzeby za
stanawiać się dłużej nad tym przedmiotem. 
Należy tylko ciągle mieć w pamięci możność 
reakcyj podobnych, jeżeli pragniemy ściśle 
zdawać sobie sprawę z zawiłych nieraz prze
skokowi odmian, jakim podlega stan równo
wagi chemicznej podczas przebiegu zjawiska 
chemicznego.

Kiedy dysocyacya odbywa się z elektrolita
mi, złożonemi z ionów o nierównej wartości 
chemicznej, np. z kwasami dwuzasadowemi, 
H 2A (gdzie A  oznacza grupę kwasową, jak 
np. S 0 4), możnaby mniemać, że rozkład iść 
będzie według wzoru:

H ,A  ^  2 H- +  A",

a stan równowagi da się wyrazić wzorem:

ab2 = kc.

Doświadczenie jednak wskazuje, że tak nie 
jest, ponieważ kwasy dwuzasadowe dysocyują 
się według wzoru:

H aA >  H- +  HA'

i dopiero powstający w tej pierwszej fazie zja
wiska ion jedno wartościowy HA ' ulega w dal
szym przebiegu dysocyacyi rozkładowi:

HA ' >  H- - f  A'.

Przyczem, zauważyć należy, współczynnik 
dysocyacyi w tej drugiej formie stale jest 
znacznie mniejszy aniżeli w pierwszej. Ma
my tu przykład dysocyacyi stopniowej, tem 
różnej od przytoczonego poprzednio przykła
du dysocyacyi wielokrotnej, źe produkty roz
kładu niejednakowo zachowują się między 
sobą pod względem swojej równowagi che
micznej. W  istocie, różne atomy wodoru 
w kwasach wielozasadowych nie są pomiędzy
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sobą równoznaczne ze względu na „moc" da
nego kwasu. Pierwszy z tych atomów, ten, 
który odszczepia się w pierwszej fazie dyso
cyacyi, odpowiada najwyższemu względnie 
stopniowi owej „mocy,” każdy zaś następny— 
stopniom coraz to niższym.

8 . Mieszanina elektrolitów. Poprzednio 
rozpatrywane równanie równowagi chemicz
nej stosuje się w całości i do tego przypadku, 
kiedy we wspólnym roztworze znajduje się 
kilka wzajemnie na siebie działających elek
trolitów. Zajmiemy się rozbiorem kilku waż
niejszych przypadków podobnych mieszanin.

Dwie sole obojętne zwykle nie wywierają 
na siebie żadnego działania wzajemnego. Z a
równo bowiem sole owe, jak  mogące powstać 
przez wzajemną pomiędzy niemi wymianę 
nowe sole, wszystko to są ciała w bardzo 
wysokim stopniu ulegające dysocyacyi w roz
tworach, skutkiem czego iony tych związków 
pozostają w mieszaninie roztworów mniej 
więcej w takim samym stanie, jak w roztwo
rach uważanych oddzielnie. Roztwór chlor
ku potasu zawiera w sobie iony K ' i Cl', roz
twór zaś azotanu sodu — iony N a- i N O /, 
a stan taki nie zmienia się, gdy pomieszamy 
te roztwory jeden z drugim. Mieszanina 
tych roztworów jest identyczna z mieszaniną, 
złożoną z roztworu chlorku sodu i azotanu 
potasu, gdyż obie te mieszaniny zawierają 
w sobie identyczne iony wolne.

Działanie zaczyna się dopiero, kiedy z io
nów, obecnych w mieszaninie, tworzyć się 
może nowy związek albo kilka nowych 
związków, które w warunkach danych są ma
ło dysocyowane, lub, tembardziej (w znacze
niu praktycznem) — zgoła niedysocyowane. 
Wielkość stała k, odnosząca się do podobne
go układu, posiada wartość nizką; z tego po
wodu w równaniu:

ab =  kc

a i b, t. j. stężenia ionów, muszą mieć rów
nież małe wartości, kiedy c, t. j. stężenie czę
ści składowej niedysocyowanej musi być od
powiednio wielkie, ażeby zadość uczynić wa
runkom równania. Jeżeli w znanem nam 
już równaniu:

zwrócimy uwagę na wyraz a (porównaj

Wszechśw. n-r 27, str. 429), to zauważymy 
z łatwością, źe wobec danej wTartości v i ma
łej wartości k, a, wyrażająca stan dysocya
cyi, musi także mieć wartość małą.—Reak
cya zatem w powyższym przypadku polega 
na tem, źe iony, z których składa się elektro
lit, posiadający niewielką wartość stałej k, 
mniej lub więcej całkowicie znikają z roztwo
ru, łącząc się na związek niedysocyowany.

Najbardziej charakterystycznym wypad
kiem, w którym zachodzi wyżej opisane dzia
łanie, jest przebieg wzajemnego zobojętnie
nia się kwasu i zasady. Kwas składa się 
z anionu i wodoru, H ,  zasada — z kationu 
i hydroksylu, OH'. Lecz związek, .mogący 
utworzyć się z wodoru i hydroksylu, to jest 
woda, stanowi ciało w nadzwyczaj małym 
stopniu dysocyowane i które skutkiem tego 
musi się tworzyć, skoro tylko jego iony znaj
dą się obok siebie w roztworze. Dlatego to, 
gdy mieszamy ze sobą roztwory kwasów i za
sad, następuje silne działanie, iony wodorowe 
i hydroksylowe wytwarzają wodę, w cieczy 
zaś znajdują się po chwili już same tylko 
iony należące do odpowiedniej soli.

Podobne zjawisko następuje także, kiedy 
kwas mocny mieszamy z solą kwasu słabego. 
Ja k  już wiemy, wszystkie sole obojętne są 
dysocyowane mniej więcej w równym stop
niu, niezależnie od tego czy pochodzą od 
mocnego czy też od słabego kwasu. Roztwór 
więc soli kwasu słabego zawiera przeważnie 
same wolne iony, z nim zaś miesza się roz
twór kwasu mocnego, który podobnież jest 
prawie zupełnie dysocyowany. Aniony prze
to soli spotykają się w mieszaninie z ionami 
wodorowemi kwasu mocnego i łączą się na
tychmiast, wytwarzając kwas słaby, to jest 
taki, który w roztworze jest zaledwie w nie
znacznym stopniu dysocyowany. W roztwo
rze skutkiem tego obok kationów użytej soli 
pozostają aniony dodanego kwasu, inaczej 
mówiąc, tworzy się nowa sól, powstająca 
przez „wyrugowanie" kwasu z soli użytej. 
Lecz, jak widzimy, przyczyną utworzenia się 
tej nowej soli nie było, jak  przyjmowano 
dawniej, „przyciąganie” metalu przez kwas 
mocniejszy, ale skłonność ionów kwasu sła
bego do przejścia do stanu niedysocyowa- 
nego.

Sprawa opisana nie dobiega do tak zupeł
nego ukończenia, jak tworzenie się wody pod-
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czas zobojętniania kwasów przez zasady, a to 
dlatego, że nawet najsłabsze kwasy w każ
dym razie są znaczniej dysocyowane aniżeli 
woda. „Wyrugowanie” jest tem mniej zu
pełne im wyższy jest stopień dysocyacyi no
wo utworzonego kwasu. Jeżeliby on był 
w równym stopnia dysocyowany, jak kwas, 
którego dodajemy, to naturalnie żadna prze
miana chemiczna nie nastąpiłaby przy mie
szaniu.

Zupełnie takie same uwagi mogą być przy
toczone co do działania zasady mocnej na 
sól zasady słabej.

W jednym z następnych rozdziałów zoba
czymy, jak przebiegają zjawiska w tym razie, 
kiedy jeden lub kilka produktów działania . 
stanowią ciała trudno rozpuszczalne i wy
dzielające się przeto z roztworu w postaci 
osadu.

9. Mieszanina kwasu z jego własną solą. 
Wbrew przewidywaniom dawniejszych teoryj, 
wyraźne działanie zachodzi w tym razie, kie
dy w roztworze spotykają się sole i kwasy 
posiadające wspólne aniony i w ogólności — 
kiedy mieszają się ze sobą elektrolity mają
ce w swym składzie iony jednakowe.

Jeżeli stopień dysocyacyi obu spotykają
cych się elektrolitów jest jednaki, wtedy ich 
oddziaływanie wzajemne nie może być natu
ralnie dostrzeżone. Ale jeżeli elektrolit 
w słabym stopniu dysocyowany, np. słaby 
kwas, spotyka się z elektrolitem silnie dyso- 
cyowanym, np. z solą tegoż samego kwasu, 
wtedy zawsze występuje na jaw mniej lub 
więcej znaczne obniżenie się stopnia dysocya
cyi owego elektrolitu mniej rozłożonego. Stąd 
wypływa prawidło: kwasy średnio mocne 
i słabe, pomieszane w roztworze ze swemi 
własnemi solami, działają daleko słabiej, ani
żeli użyte w stanie czystym w takiem samem 
stężeniu.

Chcąc się przekonać o prawdzie twierdze
nia powyższego, przypomnijmy sobie, że stan 
równowagi w częściowo rozłożonym kwasie 
wyraża się przez równanie:

ab =  kc,

w którem a jest stężeniem anionu, b—katio
nu, a zatem wodoru, c zaś—części, która nie 
ulega dysocyacyi. W  przypadku kwasów 
słabych c ma wielkość znaczną w porównaniu

z a i b. Jeżeli teraz do roztworu kwasu do
damy roztworu jego własnej soli, zawierają
cej anion jednakowy z anionem kwasu, to od- 
razu skutkiem tego a silnie się powiększa, 
gdy b w tymże samym prawie stosunku musi 
się zmniejszyć, ponieważ c nieznacznie tylko 
może się zwiększyć, gdyż większa część kwa
su już i tak znajduje się w stanie niedysocyo- 
wanym. Stosunkowa przeto ilość ionów wo
dorowych (w jednostce np. objętości) ulega 
znacznemu pomniejszeniu. Lecz reakcye 
charakterystyczne kwasu zależą od stężenia 

j ionów wodorodowych, a więc dodanie soli 
obojętnej tem bardziej osłabia te reakcye, im 
więcej soli zostało dodane, a nadto (co samo 
przez się wynika z naszego rozumowania) — 
im słabszy jest wogóle kwas użyty do do
świadczenia.

Zależności powyższe często mają ważne 
znaczenie w rozbiorze chemicznym, osobliwie 
zaś w tych razach, kiedy wymagana jest 
kwaśna reakcya roztworu w połączeniu 
z możliwie najsłabszem kwasowem jego dzia
łaniem. W razach podobnych (np. przy 
strącaniu cynku siarkowodorom) do roztworu 
zawierającego jakiś kwas mocny, przypuśćmy 
chlorowodór, dodajemy soli kwasu słabego, 
zwykle octanu sodu, w nadmiarze. Następ
stwem tego jest nietylko zastąpienie silnie 
dysocyowanego kwasu solnego przez słabo 
dysocyowany kwas octowy, ale nadto i znacz
ne zmniejszenie stopnia dysocyacyi tego 
ostatniego kwasu. Dodanie octanu sodu za
pewnia nam tę korzyść, że otrzymujemy 
ciecz, zachowającą się prawie obojętnie po
mimo swej kwaśnej reakcyi i utrzymującą ten 
stan prawie obojętny pomimo tego, że skut
kiem rozkładu soli cynkowej przez siarkowo
dór nieustannie powstają w mieszaninie coraz 
nowe ilości kwasu mocnego. AYydzielający 
się bowiem kwas mocny nieustannie podlega 
opisanym powyżej przemianom i stężenie 
obecnych w cieczy ionów wodorowych zwięk
sza się zaledwie w znikomo małych roz
miarach.

Podobne okoliczności zachodzą także 
i w tym razie, kiedy w roztworze słaba za
sada znajdzie się w towarzystwie swojej 
własnej soli obojętnej. I  w tym razie stopień 
dysocyacyi związku mało dysocyowanego 
zmniejsza się jeszcze bardziej. W praktyce 
rozbiorowej jednakże stosunki te między za-
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sadami i ich solami nie mają ważniejszego 
znaczenia.

10. Hydroliza. Wiemy, że woda jest 
związkiem w nadzwyczaj nizkim stopniu dy- 
socyowanym, jednakże niedawne badania wy
kazały, że i ona jest rozłożona częściowo na 
iony wodorowe i hydroksylowe, a nawet w ba
daniach, o których mowa, udało się ilościowo 
określić wolne iony w wodzie. W  milionie 
mniej więcej litrów wody znajduje się po jed 
nym równoważniku gramowym wolnych io
nów. Ta ostatnia okoliczność sprawia, że 
zobojętnienie, o którem mówiliśmy w ustępie 
8 , nigdy nie dochodzi do końca, lecz że zaw
sze w roztworze pozostaje w stanie wolnym 
tyle ionów wodorowych i hydroksylowych, ile 
ich znajduje się w samej wodzie. Reszta 
owa, jak podano, jest nadzwyczajnie mała 
i w zwykłych doświadczeniach nie bywa b ra
na pod uwagę, znamy jednak wypadki, w któ
rych trzeba się liczyć i z temi znikomemi 
wielkościami. Jeden z takich wypadków za
chodzi, kiedy działający kwas lub zasada, 
albo oba te związki są ciałami bardzo mało 
dysocyowanemi czyli bardzo słabemi.

Obecność wolnych ionów wodorowych w roz
tworze soli obojętnej sprawia, źe roztwór, 
obok wolnych anionów soli, zawiera także 
nierozłożone cząsteczki kwasu. Stosując na
sze równanie: ab — kc do tego wypadku, 
będziemy mieli następujące położenie rzeczy: 
Kiedy Jc posiada wartość niewielką, jak to 
właśnie ma miejsce w kwasach słabych, to c 
(stężenie części kwasu niedysocyowanej) 
wzrasta w odpowiednim stosunku. Kiedy 
wreszcie k co do swej wielkości może być po
równane ze stałemi dysocyacyi wody, to c 
nabywa wielkości dającej się mieizyć. W  tym 
ostatnim razie w roztworze soli obojętnej 
możemy wykryć obecność kwąpu w stanie 
nierozłoźonym. Przykładem podobnej soli 
jest cyanek potasu. Cyanowodór jest związ
kiem w nadzwyczaj słabym stopniu dysocyo- 
wanym, stąd roztwór wodny cyanku potasu 
zawiera w sobie dającą się zmierzyć ilość cya- 
nowodoru nierozłożonego, który nawet zapa
chem znać daje o swej obecności.

Inną własnością soli podobnych jest ich 
reakcya zasadowa. Reakcya ta wogółe za
leży od obecności w roztworze wolnych ionów 
hydroksylowych, ażeby się jednak ujawniła, 
jnusi dojść do pewnego natężenia, różnego

| zresztą dla różnych odczynników (barwników 
j  i innych indykatorów). Widzieliśmy już, źe 
| w roztworach soli, pochodzących od kwasów 

słabych, znajdują się zawsze pewne ilości 
kwasu nierozłożonego, które niezbędny w ich 
składzie wodór czerpią z wody. Ponieważ 
zaś stopień dysocyacyi wody jest wielkością 
stałą, inaczej mówiąc — ponieważ iloczyn 
z liczby wolnych ionów wodorowych przez 
liczbę ionów hydroksylowych posiada dla wo
dy wartość stałą, przeto, skoro liczba ionów 
wodorowych zmniejsza się n razy, liczba io
nów hydroksylowych zwiększyć się musi n 
razy. Jeżeli więc n ma wartość znaczną, 
ilość ionów hydroksylowych wzrasta tak, że 
może być mierzona.

Zupełnie podobne rozumowanie stosuje się 
do soli pochodzących od słabych zasad. Roz
twory ich mają reakcyą kwaśną, a jedno
cześnie można w nich wykazać obecność nie- 
dysocyowanej zasady.

Jeżeli wreszcie i kwas i zasada są słabe, to 
wyżej opisane sprawy współdziałają sobie na
wzajem w takim kierunku, że w roztworze 
znajdujemy wyraźne ilości zarówno kwasu 
jak  zasady. Wydzielanie się jednak nad
miernych ilości ionów hydroksylowych i wo
dorowych ulega ograniczeniu skutkiem tego, 
że jedne z nich zostają zużyte przez wolne 
kationy zasady a drugie przez wolne aniony 
kwasu.

(Dok nast.).
Zn.

SPRAWOZDANIA.

Introduction a  la  m ecanique chim ique, przez  
P . D uhem a. P a ry ż , 1895, Georges Carre. 
S tr . 177.

A u to r, p ro feso r uniw ersy tetu  w L ille, je s t  je d 
nym  z najce ln iejszych  przedstaw icieli w spółczes
nej chem ii teoretycznej wc F rancy i. Z w y
kształcen ia  m atem atyk , w pracach  swoich zw raca 
zaw sze p ierw szorzędną uw agę na  jednolitość 
i ścisłość w ykładu i wzorom, k tó re  w yprow adza, 
s ta ra  się nadać jaknajogó ln ie jsze  zastosow anie. 
W szystkie te  zalety odnajdujem y całkowicie we
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„W stępie  do m echaniki chem icznej.” T rzy  bar- i 
dzo ograniczonem  użyciu  znaków  i wzorów ma- j  

tem atycznych, au to r k reśli h is to ryą  rozw oju  dzi
siejszych pojęć chemicznych. S treściw szy zapa
tryw ania chemików z początku  bieżącego stulecia, | 
k tó rzy  skłonni byli do przypuszczenia, że w szyst
kie połączenia chemiczne p rzeb ieg a ją  z w ydziela
niem, rozkłady zaś z pochłanianiem  ciepła, au tor 
przechodzi dzieje term ochem ii, k tó ra  rozw ijała  się 
pod egidą równoważności zjaw isk  chemicznych i 
i term icznych i doprow adziła do p raw a „pracy 
m aksym alnej” B erthelo ta  i Thom sena. D oświad
czenia H. Sainte-C laire D evillea nad  dysocyacyą i 

i reakcyam i w niższych tem pera tu rach  w ykazały 
nieścisłość tego praw a, k tó rem u zaledw ie w artość 
często spotykanej regu ły  p rzypisać należy. D o
piero term odynam ika, a zw łaszcza genialne prace 
C arnota i C lausiusa rzuciły  nowe św iatło na p ra 
wa zjaw isk chemicznych. K ierunek ten te rm o 
dynamiczny, czyli, ja k  słusznie nazywa go O st
wald, energetyczny, panuje  też  obesnie w chemii 
ogólnej, zapew niw szy je j nagły  we wszys*kich 
k ierunkach  rozkw it.

Teorya stosu  galw anicznego i wpływu tem pe
ra tu ry  na równowagę chem iczną dopełnia treści 
książki.

L. Br.

Geografia fizyczna, przez  A rchibalda Geike. 
W ydanie nowe, uzupełn ił i  popraw ił w edług 4-go 
w ydania niemieckiego J ó z e f  M orozewicz; z 21 ry 
sunkam i w tekście. W arszaw a, 1895 . (S tr. 194, 
16°).

W  n-rze 48 W szechśw iata z r . z. zamieszczono 
rozb iór Geologii prof. A rchibalda G eike, z kolei 
w ypada pow iedzieć słów k ilk a  o przek ładzie  
„Geografiii fizycznej.” Ja k  w Geologii au tor 
zachęca, aby drogą obserw acyi poznać budowę 
skorupy ziem i i je j h isto ryą, ta k  w Geografii fi
zycznej tą  sam ą d rogą s ta ra  się dać poznać i ob
jaśn ić  zjaw iska zachodzące w atm osferze i wnę
trz u  ziem i oraz wpływ tych zjaw isk  na  k sz ta łto 
wanie się skorupy ziem skiej. W łaściw ie k sią 
żeczka ta  pow innaby nosić ty tu ł geofizyki lub 
geologii fizycznej, gdyż au to r ty lko  wyjątkow o 
zw raca uwagę na  rozk ład  zjaw isk  na  pow ierzchni 
ziemi. W e w stępie au to r w skazuje , że powie
trze , ziem ia i m orza stanow ią w ielką księgę, 
w której wszędzie znajdujem y rzeczy godne uw a
gi, w arte obserwacyi i w yjaśnienia. D alej mówi
0 kształcie ziem i i je j ruchu  pow odującym  na
stępstw o dnia i nocy. Część p ierw szą poświęca 
atm osferze, mówi o sk ładzie pow ietrza, o parze  
wodnej, opadach atm osferycznych i w iatrach. 
Część d ruga  opisuje k rążen ie  wód na lądzie i ich 
pracę, t . j .  kształtow anie pow ierzchni ziemi pod 
wpływem w ód bieżących i wody w stanie stałym  
czyli lodowców. Część trzec ią  pośw ięca m orzu
1 jeg o  własnościom. A utor kończy k ró tką  
w zm ianką o w ulkanach.

Z powyższego streszczenia widzimy, że pom i
nięto wiele rozdziałów  geografii fizycznej, np.

p rądy  m orskie, przypływ y, k lim at, rozk ład  tem 
p e ra tu r i t. d. Co do tłum aczenia i zew nętrznej 
strony wydawnictwa, w ypadałoby nam pow tórzyć 
wszystko co pow iedziano o Geologii tegoż au ‘ora.

W. Wr.

KRONIKA NAUKOWA.

—  Term om etr o stałym  punkcie zera . W ia
domo, że w szystkie term om etry  w yrabiane ze

j  szkła zm ieniają miejsce stałych punktów  w skutek 
1 niezupełnie jeszcze, objaśnionych przem ian m ole

kularnych w szkle. P . M archis zbudow ał i de- 
| m onstrow ał Tow arzystw u fizycznemu paryskiem u 

term om etr, w  którym  p u n k t zera  je s t  niem al a b 
solutnie stałym . N aczynie tego term om etru  je s t  
wyrobione z cienkiej blachy platynow ej, przylu- 
towanej następnie do ru rk i szklanej. P . M archis, 
na zasadzie szeregu odpowiednich dośw iadczeń, 
tw ierdzi, że punk t zera  zmienia się w jeg o  term o
m etrze m niej, aniżeli o 0 ,001°. T erm om etr ten  
posiada jeszcze tę w ażną za łe ‘ę, że przy jm uje 
nader szybko tem p era 'u rę  otaczającego ośrodka, 
co je s t  ważne bardzo  dla celów m eteorologicz
nych.

W. B.

—  Nowy stos galw aniczny, zbudow any przez 
p. H. N. W arena, sk łada się z cynku i z węgla, 
p rzejętego borem ; p ły ty  tych  substancyj zanu
rzone są w roztw orze soli manganowych. Stos 
ten  w ytw arzać ma podobno siłę elektrow zbudza- 
ją c ą  2,5 do 3 wolt i to  przez czas bardzo  długi. 
W edług „Chemical N ew s” stos złożony z dwu
nastu  takich ogniw wydawać je s t  w stanie po tęż
ny łuk  woltaiczny, w k łórym topić się może ty 
tan , chrom, w olfram . Z alety  te ma on zaw dzię
czać „węglowi bo rnem u,” k tó ry  się otrzym uje 
przez wystawienie p ły t w ęgla na p rąd  chlorku 
lub  fluorku boru  w wysokiej tem peraturze. P łyfy 
te  zanu rza ją  sięnastępn iew  roztw orze szczawianu 
p la tyny  i ogrzew ają do czerwoności w atm osferze 
wodoru. W ęgiel tak  przyrządzony zaw iera bo r 
m etaliczny w swych porach.

T. B.

—  Przew odnictw o elektryczne gazów roz
grzanych. W  r. 1853 Becquerel okazał, że gazy 
rozgrzane p rzeprow adzają  elektryczność. Spraw 
dzając doświadczenia te  obecnie, p . E . P rings- 
heim w ykrył, że przebieg  elektryczności p rzez  
gazy rozgrzane sprow adza po laryzacyą elektro- 
dów, to  je s t  p ły t platynowych, p rzez  k tó re  p rąd
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do gazu  p rzechodzi, podobnie, ja k  to m a m iejsce 
p rzy  przepływ ie elektryczności p rzez  ciecze. Po- 
laryzacya w szakże galw aniczna św iadczy, że p rzy  
przebiegu p rąd u  elektrycznego zachodzi proces 
elektrolityczny. W ypada zatem  p rzy jąć , że g a 
zy gorące i w ogólności z re sz tą  gazy uw ażać n a 
leży, podobnie ja k  ciecze, za  przew odnik i e lek
tro lityczne. Poniew aż zaś po laryzacya w ystępuje 
i w gazach, k tó re  m a ją  ch a rak te r pierw iastków  
chemicznych, ja k  w w odorze lub  w pow ietrzu , 
p row adzi to zatem  do wniosku, że, dajm y, cząs
teczk a  w odoru rozszczepia się na dodatnio 
i ujem nie naładow any ion w odoru, albo  raczej, że 
oba te  iony w w odorze gazowym w ystępują w w a
runkach , p rzy  których przeprow adza on e lek trycz
ność. W niosek ten  zgadza się z hypotezą , p rzy 
ję tą  p rzez  H elm holtza.

S. K.

—  Nowa metoda m ierzenia wysokich tem pe
ra tu r. M ierzenie tem p era tu r w ysokich je s t  z a 
daniem  d o 'ąd  nierozw iązanem , z różnych bowiem 
proponow anych d o 'ąd  m etod bezpośrednią je s t  
je d n a  ty lko, po legająca na rozszerzalności gazów; 
ale i w te j m etodzie zachodzi zaw iłe zachow anie 
się ciał stałych względem wysokich tem p era tu r, 
term om etry  bowiem gazowe posiada ją  ściany s ta 
łe, których rozszerzalność nie przebiega w sposób 
ta k  p rosty , ja k  rozszerzalność cial gazow ych. D la 
tego też p. B erthelo t poszukiw ał m etody, k tó rah y  
się wyłącznie na w łasnościach gazów  op ierała  i nie 
zależała od postaci i wymiarów naczynia; drogę 
ta k ą  nastręcza  oznaczanie spółczynnika załam a
n ia  św iatła. B adania  dotychczasow e w ykazały, 
że załam anie św iatła  p rzez  dany gaz zm niejsza 
się w raz z gęstością tego gazu , zarów no, czy to 
gęstość ulega zm ianie skutkiem  zm iany ciśnienia, 
czy też zm iany tem pera tu ry ; danej gęstości odpo
w iada zawsze oznaczony w spółczynnik załam ania 
św iatła, chociaż ciśnienie i  tem p e ra tu ra  są  przy- 
tem  rozm aite. N a te j więc zasadzie , jeże li zna- j 
my ciśnienie, pod jak iem  gaz pozosta je , oznaczyć j  

m ożna jeg o  tem p era tu rę .— W  szczegółach m eto
da ta  je s t  dosyć zaw iła, p . B erthe lo t sądzi wszak- J  

że, że zbuduje  według niej p rzy rząd , p rzydatny  
do m ierzenia wysokiej tem p era tu ry  pieców.

S. K.

—  Rozchodzenie się głosu w  rurach. Pp.
Violle i V anthier skorzys‘ali z p rzew odu o śred 
nicy 3 m i długości 3 km, by w w arunkach tak  
korzystnych  pow tórzyć daw niejsze doświadczenie 
Ileg n au lta  nad  rozchodzeniem  się g łosu  w r u 
rach . D ośw iadczenia p rzeprow adzone w Gre- 
nobli na ru rach  o średnicy 70 cm w ykazały, że I 
ton m uzyczny, przez ru ry  tak ie  p rzeb iegający , 
pow raca po k ilku  odbiciach ja k o  szm er, czyli 
trac i cechy dźw ięku m uzycznego. W  dośw iad
czeniach, o k tórych te raz  mowa, objaw  tak i nie 
w ystąpił; dźwięki m uzyczne w racały  statecznie 
do słuchacza w stanie tonów  m uzycznych i m ilkły

dopiero, gdy po szeregu odbić kolejnych prze- 
b iegły  25 km. Zauw ażono w szakże inną oko
liczność nieoczekiw aną. Tony harm onijne, k tóre  
tow arzyszą  tonow i zasadniczem u i brzm ią z nim 
w spólnie, oddzie la ją  się od niego i w racają  do 
słuchacza później, aniżeli ton zasadniczy, przy- 
czem n a s ‘ępu ją  w po rządku  odw rotnym  w zględnie 

| do rzęd u  swego. Tak np. gdy tonowi zasadni- 
| czem u tow arzyszy pięć nadtonów  harm onijnych,

2, 3, 4 , 5, 6, to  je s t  tony wyższe od niego 2, 3, 
4, 5, 6 razy, w racają  one w porządku  6, 5, 4 ,
3, 2. Po  k ilku  odbiciach gasną kolejno, w tym 
że sam ym porządku , wcześniej aniżeli ton  zasad
niczy. Do dośw iadczeń używ ane były różne na-

; rzędzia  muzyczne —  wiolonczela, bęben, fu ja rk i 
I różnego rodzaju  —  a  rezu lta t wszakże by ł je d n a 

ki. W ykonano też dośw iadczenie następne: P rzy  
I otw orze rux-y spalono pewną ilość m agnezu, co 
j wydało przeciąg ły  szm er racy, po powrocie jed - 
j  nak  głos daw ał w rażenie s trz a łu  p istole 'ow ego, 

czyli uderzenia nagłego.
(Com ptes rendus).

S. K.

—  Fotograficzna k a rla  nieba. O obecnym 
stanie p rac  nad  sporządzaniem  kata logu  fo togra
ficznego karfy  fołograficznej nieba podaje  „N atu 
rę ” n a s‘ępującą wiadomość: Ze spraw ozdań róż
nych obserw atoryów  okazuje się, że fotogram y 
nieba, m ające tw orzyć podstaw ę katalogu , blizkie 
są zupełnego w ykończenia; z csienm astu obser- 

J w atoryów , k tó re  w p racy  tej b io rą  udział, 
cztery  zdjęły ju ż  ostatecznie fo togram y wyzna
czonych im pasów  nieba, a osiem innych w ciągu 

j  roku  je  ukończy. W  obserw atoryach południo
w o-am erykańskich prace  doznały zakłócenia w sku
tek  zaburzeń  politycznych, na szczęście w szakże 
astronom ow ie z A ustra lii i P rzy lądka  Dobroj 
N adziei p racu ją , by je  zastąpić. W  samym Pa- 

j ryżu  zd ję to  753 , a na P rzy lądku  1 562 p ły t fo- 
j  tograficznycb, m ających stanowić podstaw ę do 

ułożenia katalogu. W ym ierzanie położenia gwiazd 
na p ły tach  tych je s t  ju ż  również w k ilku  obser
w atoryach  znacznie posum ę'e , rachunkow e 
w szakże redukcye dopiero się rozpoczęły. Co 
dotyczę natom iast sam ej k arty  nieba, to  dotąd  
nie o trzym ano ani trzeciej części potrzebnych 
p ły t, co w szakże pochodzi stąd , że praca  ta  zwol
na ty lko  pos‘ępować może, p ły ty  te  bowiem m u
szą być przez czas daleko dłuższy wystaw iane, 
aniżeli poprzednie.

s. K.

—  Zaw artość  gazów w  głębokich w arstw ach  
WOdy bada ł p . D ełeliecąue, znany z p rac  nad wo
dami je z io r  francuskich . Obmyślił on w tym  ce
lu  p rzy rząd , k ló ry  chw yta wodę we w szelkiej 
głębokości i u trzym uje  j ą  w zam knięciu takiem , 
że je s t  ochronioną p rz y  w ydobywaniu od w szel
k iego zetknięcia z wodą o taczającą , rezu lta ty  
więc następnej analizy wolne są od głównego
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źród ła  niepew ności. Tyra sposobem mógł p. De- 
labeccpie stw ierdzić , że w głębokościach docho
dzących aż do 270  m , a zatem  w w arstw ach pod
danych ciśnieniu 27 atm osfer, żadna nie zacho
dzi różnica, pod względem  zaw artości gazów, 
z w ierzchniemi w ars‘wami wody.

T. E.

—  Roztwory i pseudoroztwory. Pom iędzy 
roztw oram i rzeczyw isterai a em ulsyą, w której 
drobne cząstki ciała p o zos 'a ją  w płynie w zawie
szeniu, S. L indner i IL  P ieton  znaleźli cały sze
reg  s*anów przejściow ych. Z siarkiem  arsenu 
o trzym ali oni następu jące cztery rodzaje  „roztw o
ró w ” : 1) cząsteczki są w idzialne pod m ikroko- 
pem , 2) cząsteczki nie są w idzialne, lecz roztw ór 
nie dyfunduje, 3) roztw ór dyfunduje, lecz nie d a 
je  się filtrow ać, 4) roztw ór daje się filtrować, 
łecz rozprasza  i po laryzu je  prom ień  św iatła. 
Sółe m ineralne pow odują ścinanie się tych roz
tworów: wartościow ość m eta lu  m a tu  przew ażne 
znaczenie. N ajłatw iej ścinają m etale  tró jw arto 
ściowa, dwuwartościowe —  dziesięć razy  gorzej, 
jedno wart ościowe —  pięćset razy . Różnice te 
is tn ie ją  również m iędzy solam i żelaza dwu i tró j
w artościowego. Jeżeli soli m ineralnej dodamy 
w ilości niedostatecznej do ścięcia roztw oru , to 
roztw ór trac i n iektóre tylko w łasności, zbliżające 
go do roztw orów  rzeczyw istych. R oztw ór siarku 
arsenu , k tó ry  dawał się filtrować, po dodaniu p a 
ru  k ropel chlorku po tasu  u trac ił tę  w łasność cał- [ 
kowicie. W ydzielenie ciała rozpuszczonego przy 
tem pera tu rze  krzepnięcia  zależy od skrzepnięcia 
rozpuszczaln ika, nie zaś od zniżenia tem pera tu ry . [ 
Jeżeli przez dodanie alkoholu zapobiegniem y 
skrzepnięciu, to  roztw ory  s ia rk u  arsenu  można 
śmiało oziębiać a strącanie nie nastąp i wcale.

(Som. ch. soc.).
L. Br.

—  Reakcye c ia ł gazowych. H. A rctow ski 
za ją ł się badaniem  kw estyi, czy ciała w stan ie  ga
zowym reagu ją  podobnie, ja k  w roztw orach  wod
nych. W  tym  celu poddaw ał lo tne chlorki m etali 
działaniu siarkow odoru w odpowiedniej tem pera
tu rze . Rzeczywiście okazało się, że podobnie ja k  
w roztw orach strącanie ciała nierozpuszczalnego 
określa przeb ieg  reakcyi, tak  w stan ie  gazowym 
określa go w ydzielenie ciała nielotnego, ja k  w da
nym  w ypadku siarków  m etali. O ile w ystąpienie 
reakcyi nie zależy  od obecności nieznacznej ilości 
wody, chwilowo rozstrzygnąć się nie daje, gdyż 
nie zwrócono uwagi na  użycie absolutnie suchych 
gazów. Podobieństw o reakcyi z reakcyam i ro z 
tw orów  pochodzi może, w edług zdania  autora, 
również stąd , że w w arunkach dośw iadczenia sia r
kow odór rozk ładać się zaczyna i przejściow o m o
gą występować iony siark i, k tó re  wywołują re- 
akcyą.

(Zeit. anorg . ch.).
L. Br.

—  0  tem peraturach topliwości niektórych 
zw iązków  organicznych. M etodą kalorym etrycz
ną oznaczono tem pera tu rę  topliwości 18 ciał o r
ganicznych w celu porów nania otrzym anych re 
zultatów  z postu latam i teoryi van tfHoffa. Z wy
jątk iem  jednego w ypadku (kw. palm itynowego) 
dane doświadczalne z wynikami teoryi igadza ły  
się dobrze. Co dotyczy wpływu składu chem icz
nego na tem perałurę topliwości, to zauważyć 
m ożna, że pochodne bromowe m ają  też w yjątko
wo niższe tem pera tu ry  topliw ości aniżeli odpo
wiednie pochodne chlorowe lub też ciała m acie
rzyste.

L. Br.

—  Zm iany płynności roztw orów. B adając 
fizyczne własności roztw orów  chlorku lityny w a l
koholu amylowym, L . Andrews i C. E nde spo
strzegli nader ciekawe i chwilowo jeszcze niew y
tłum aczone zjawisko. Mianowicie płynność ba
danych przez nich roztw orów  zm niejszała się sy- 
s ‘em atycznie z biegiem czasu. Zjaw isko to  
przypom ina t. zw. „b iro tacyą .” to  je s t  własność, 
że roztw ory skręcające płaszczyznę polaryzacyi 
w ykazują inny k ą t skręcenia, gdy są  świeżo p rzy 
gotowane, a inny po dniach kilku. I  w jednym  
i w drugim  w ypadku zachodzą zapewne zmiany 
cząsteczkowe i kom pleksy cząsteczek, k tó re  sig 
utw orzyły, ro zk łada ją  się powoli.

(Phys. ch.).
L. Br.

—  Synteza kofeiny pow iodła się pp . Em ilo
wi Fischerow i i L . Achowi, ja k  o tem  świadczy 
doniesienie tych autorów , złożone akadem ii b e r
lińskiej. Podobieńs'w o kw asu moczowego do 
kreatyny i kofeiny niejednokrotnie ju ż  pobudzało 
chemików do prób w celu przeprow adzenia kw a
su moczowego w owe zasady, lecz usiłow ania te 
pozostaw ały dotychczas bez dodatniego skutku. 
Synteza obecnie została osiągnięta na drodze 
dość skom plikowanej. Punktem  wyjścia był 
dwumetylomocznik, k tó ry  z kwasem malonowym 
łączy się na dwumetylomalonomocznik. Ten ostat- 

| ni zostaje przeprow adzony w zw iązek nitrowy, 
następnie w dw um etylouram il i wreszcie w kwas 
dwumełylopseudomoczowy. P rzez u tra tę  wody 
ten  kwas pseudom oczowy przechodzi w kwas 
dwumetylomoczowy, k tó ry  z kolei zam ienia się na 
teofillinę, ciało, k tó rego  przeprow adzenie w ko
feinę oddawna je s t  znane. W idać, że synteza 
nie może posiąść praktycznego znaczenia, skoro 
tak  żm udną je s t  droga od surowego m ateryału 
do ostatecznego produk tu . Je s t ona też zbyt 
kosztowna. A utorow ie pow iadają wszakże: „G dy 
zważymy, że przew ażna część produktów  roślin 
nych, zaw ierających kofeinę, ja k  kaw a, herbata , 
guarana, orzech kola i inne w olbrzym ich ilo 
ściach są spożywane i że zaw dzięczają one głów
nie zaw artości kofeiny swe orzeźw iające działa
nie na nerwy i serce, pojm iem y, że nie je s t  wy-
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k lu czo n ą  m ożliwość, iż kiedyś przem ysł z a g a r
nie d la  siebie syntezę kofeiny.”

(N aturw is. R undschau).

M. FI

—  W łasności tytanu były dotychczas znane 
głównie z własności zw iązków  tego p ierw iastku , 
w s 'an ie  wolnym bowiem otrzym yw ano ty tan  t j ’!- 
ko w postaci bezkształtnego  p ro szku , k tó ry  i z ze
w nętrznego w ejrzenia i z cech fizycznych bardzo 
byw ał zmienny. P osługując się swym piecem 
elektrycznym  p. H. M oissan p rzy  pom ocy zn acz 
nych prądów  elektrycznych o trzym ał i ten  m etal 
w praw ie zupełnie czystym  stan ie , w form ie s to 
p ionych m as. Za ma* eryał do p rzy rządzen ia  t e 
go ciała służył m u dwu*lenek ty tan u  zm ieszany 
z węglem. Zależnie od napięcia p rąd u  o trzym y
w ał b łękitny  tlenek  ty tanu , stopiony azotek  ty ta 
nu  Ti2N2, lub stopiony ty tan  z w iększą lub  d ro b 
n ie jszą  dom ieszką w ęgla i w reszcie k rystaliczny  
w ęglik ty tan u  TiC. Stopiony ty tan  je s t  na  p rz e 
łom ie biały, połyskujący, ry su je  k ry sz ta ł górski 
i s ta l, daje się łatw o proszkow ać i posiada 
cięż. wł. 4 ,87 . J e s t to  najognio trw alsze z ciał 
otrzym anych dotychczas w piecu elektrycznym . 
T opi się trudn ie j aniżeli w anad, chrom , w olfram , 
m olibden i cyrkon. T em p era tu ra , p rzy  k tó re j 
o*rzymywano go w piecu elektrycznym , m usiała 
być w yższą od tem pera*ury, w k tó re j ro zk łada  
się jego  zw iązek z azotem . W  tym  celu zastoso 
wać trz eb a  było łu k  elek tryczny  dostarczony 
przez  m aszynę o sile 100 koni^ (2  2 0 0  am p., 60 
w olt). S topiony ty tan  słabsze okazyw ał pow ino
wactwo do azo tu  aniżeli zw ykłe p ro szk i tego m e
ta lu , otrzym yw ane przez  działanie m etalów  a lk a 
licznych na fluoro ty tan iany . T y tan  sproszkow any 
i ogrzany  do 800° w atm osferze azo tu  łączy się 
z tym  gazem  z w ydzielaniem  ciepła. J e s t 'o  
p ierw szy p rzyk ład  spalan ia  się p ierw iastku  w azo
cie. W szystkie w łasności ty tan u  k a ż ą  go um ie
ścić w grom adzie n iem etali, m ianowicie w pobliżu 
krzem u.

(C om pt. R end., N aturw iss. R undschau).

iii. FI.

—  Pow staw anie dolom itu. O utw orzeniu  się 
dolom itu, k tó ry  w norm alnym  swym składzie  z a 
w ierać winien 5 4 °/0 węglanu w apnia i około 4 6 °/0 
w ęglanu m agnezu, napisano ju ż  dużo. P rzy jm o 
wano w praw dzie oddaw na, że n iek tó re  p rzy n a j
mniej jeg o  odm iany pow stać m ogły przez  p rzeo 
brażenie  z w apieni, bądź  to  zaw ierających d ro b 
ne ilości m agnezu, bądź  naw et zupełn ie  od niego 
wolnych, ale różne hypotezy, ja k ie  podaw ano co 
do sposobu i ro d za ju  tego  p rzeobrażenia , nie były 
zadaw alniające, lub przynajm niej nie dały  się we 
w szystkich w ypadkach stosow ać. L iebe dopiero 
w ykazał, że dolom ity najbardzie j ro zp rze s trze 
nione i  w najw iększej w ystępujące ilości pow stały 
z r a f  koralow ych, a Richthoffen przekonał się, że

jedyn ie  tylko w ew nętrzne części r a f  tak ich  p rz e 
ob raża ją  się w dolom it, zew nętrzne natom iast ich 
grupy  w ydają jedyn ie  wapień dolomitowy; D ana 
zaś i Sorby z badań  swych w yprowadzili wniosek, 
że szk ielet ko ra li, z których w ytw arzają  się rafy , 
sk łada  się nie z wapienia, ale z innej odmiany 
w ęglanu w apnia, zwanej aragonitem . N a pod
staw ie w szystkich tych  faktów  zdołał wreszcie 
obecnie p . C. K lem ent z B rukseli w zadaw alnia- 
ją cy  sposób pow staw anie dolom itu wyjaśnić w ro z 
p raw ie, zam ieszczonej w Pam iętn ikach belg ijsk ie
go tow arzystw a geologicznego. P rzeprow adził 
on m ianowicie dośw iadczenia nad  wpływem s ia r
czanu m agnezu zarów no na k ry sz ta ły  aragonitu , 
jak o  też  i na szk ielety  korali, w obecności ro z 
m aitych i rozm aicie rozcieńczonych ługów, przy  
różnych tem pera tu rach , sięgających aż do 90°, 
a ze w szystkich tych badań  okazuje się osta tecz
nie, że dolom it tw orzy się p rzez  działanie wody 
m orskiej, zaw artej w kotlinach zam kniętych 
i działaniem  prom ieni słonecznych rozgrzanej, na  
aragon it wydzielany przez organizm y, przyczem  
n ajp ierw  pow staje m ieszanina węglanów w apnia 
i m agnezu, z k tó re j następnie dopiero rozw ija  
się dolom P.

T. R.

—  0  budowie z ło ta  rodzimego ciekawą roz
praw ę złożył prof. L iversidge tow arzystw u k ró 
lew skiem u Nowej W alii południow ej. P rzerzynał 
on z iarno  z ło ta  rodzim ego i po w ygładzeniu po 
w ierzchni przecięcia poddaw ał je  działaniu wody 
chlorow ej, a w ten  sposób poznał, że z iarna  te 
p o siada ją  w yraźną budow ę krysta liczną , podobną 
bardzo  do t. z. figur W idm annstiittena, k tó re  wy
s tęp u ją  w żelazie m eteorycznem  po oszlifowaniu. 
Pow ierzchnie k rysta liczne  z iarn  zło ta  okazują 
form y sześcianów lub ośmiościanów. Jeżeli z ia r
na zło te  rozgrzew am y nad  palnik iem  B unsena, to  

} na w ygładzonych zarów no, ja k  i na niewygładzo- 
nycli ich pow ierzchniach pows*ają pęcherze, k tóre 
przy  silniejszem  jeszcze rozgrzan iu  z wyraźnym  
trzask iem  pękają , przyczem  cząstk i z ło ta  gw ał
tow nie w yrzucane zostają . A u to r sądzi, że pę
cherze te  pow stają  p rzez  u latn ianie pewnych sub
stancyj stałych lub  ciekłych, chociaż ich dotąd 
poznać nie zdołał. P rzy  przerzynan iu  n iektórych 
z iarn  zło ta  napo tkał w ew nątrz nich zaw arte  z ia r
na kw arcu  i uw ażał je  początkowo za przyczynę 
wspom nianych wybuchów, w niektórych jed n ak  
razach , gdy otw orek, p rzez  pęknięcie pęcherza 
pow stały , bardzo  był drobny, w ytrysk  g azu  trw ał 
dalej i odchylał płom ień lam py B unsena, podob
nie ja k  p rąd  pow ietrza, w ypływ ający z dm u
chawki.

T. R.
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ROZMAITOŚCI.

—  Tępienie ślim aków . P . F . W . T heobald 
podaje  w piśm ie „Z oolog ist” sposoby tępienia 
ślimaków lądow ych d la  ro ln ictw a szkodliwych. 
M ięczaki te  przebyw ać lu b ią  w m iejscach w ilgot
nych, dlatego też , gdzie wilgoć ulega zm niejsze
n iu  w skutek drenow ania, ślim aki p rzenoszą się 
gdzieindziej. D renow anie w szakże nie wszędzie 
d aje  się zastosow ać, a  wtedy odwołać się można 
do różnych substancyj proszkow atych, k tó re  dla 
nagiej skóry ślim aków niem ile są  lub szkodliw e. 
Szczególniej zalecać m ożna wapno gryzące i sól, 
rozsypyw ać zaś proszk i te  trzeb a  po deszczu, 
albo też wieczorem lub bardzo rano; p rzy  zupeł
nej suszy mełoda ta  je s t  bezużyteczna. B ozrzu- 
ćanie sadzy i azo tanu  sodu oddaje również znacz
ne usług i,— zarazem  zab ija  się tym  sposobem 
n ieprzyjaciela i g run t użyźnia. M ożna też , jako  
pułapek, używ ać liści buraków  lub  kap u sty , k 'ó - 
re  się pozostaw ia wieczorem na ziem i,— n aza ju trz  
rano ślim aki zn a jd u ją  się uk ry te  pod liśćm i. Bów 
napełniony sadzą tw orzy w yborną fortyfikacyą 
przeciw  ślim akom przybyw ającym  z pól sąsied
nich.

T. R.

—  Osobliwa żarłoczność p taka. P rzy tacza
no ju ż  dużo przykładów  żarłoczności ptaków , 
zarów no ja k  i walk, jak ie  s‘aczać one m uszą 
z isto tam i, stanowiącemi ich pożywienie; do n a j
osobliwszych zapewne należeć będzie p rzypadek 
następujący, opisany przez d-ra Coulon w pam ięt
nikach tow arzystw a em ulacyi (Societe d ’emula- 
tion) i pow tórzony przez „L a N a tu rę .”

Jeden  z p rzy jació ł wspom nianego au to ra , zdej
m ując skórę z młodych szpaków , wydobytych 
z gniazda, znajdującego się w s łarym  m urze, do 
s trzeg ł ze zdziwieniem, że jed en  z tych  ptaków  
m iał żołądek przeb ity  przez  ja szczu rkę , k tó ra  do 
połowy długości wysuwała się z ciała p tak a  i ściśle 
do niego przylegała. S zpak mógł mieć sześć lub 
siedem tygodni życia, a p rze łyk  jeg o  m a grubość 
p ióra gęsiego i nie p rzedstaw ia  żadnego uszko
dzenia. Ż ołądek m a w ym iary ja ja  gołębiego; 
w części swej lewej i nieco ku  tyłow i posiada 
otw ór kołowy, o obwodzie 46 mm, k tó rym  w ysu
nęła ja szczu rk a  przedn ią  połowę swego ciała; do 
ja szczu rk i okazała  się p rzy rosłą  b łona śluzowa 
wola na rozległości 5 lub  6 mm. D alsza część 
przew odu pokarm ow ego nie p rzedstaw iała  nic 
osobliwego i zaw ierała jedyn ie  szczątk i su b s tan 
cyj straw ionych. Jaszczu rka  od głowy aż do 
części u jętej przez żo łądek p ‘aka, m a długości 
5 cm, a  obwód je j ciała w tem  m iejscu wynosi 
43 rr,m\ skóra zachow ała ch arak te r swój norm al
ny. Część ty lna  ja szczu rk i, w raz z nogam i tyl-

nemi i ogonem znikła zupełnie. Cała jaszczu rka  
m iała praw dopodobnie 15 cm długości.

Jeżeli się zapytam y, w ja k i sposób osobliwy 
ten  objaw się dokonał, to  najpraw dopodobniej - 
szem będzie przypuszczenie, że jaszczu rk a , zb li
żywszy się do gniazda szpaków , została  przez 
jednego z nich połknięta. N iezadow olona z nowe
go miejsca pobytu, przy pomocy pazurów  i zębów 
utorow ała sobie wyjście p rzez  żołądek n ie roz trop 
nego szpaka. W krótce wszakże, ściskana k u r 
czami mięśniowemi ciasnego swego więzienia, 
w walce tej u legła. —  Szpak niemniej ciężkie 
chwile przechodzić m usiał i dziwić się rzeczyw iś
cie należy, że śród takich udręczeń przy  życiu 
pozostał i mógł naw et straw ić część łupu , k tó ra  
u jść m u nie zdołała.

Z darzenie to daje  m iarę wielkiej żarłoczności 
szpaka, św iadcząc zarazem  o nadzw yczajnej roz
ciągliwości jego  przełyku i sile traw ienia, o j e 
go w ytrzym ałości życiowej i o szybkiem  gojeniu 
się uszkodzonych części ciała. —  Jes tto  zapewne 
jedyny  dotąd  tego ro d za ju  przyk ład  w historyi 
ptaków .

T. R. 

—  Prędkość 141 kilom etrów na gadzinę, ja k
zaw iadam ia „E ngineering ,” osięgr.ął pociąg na 
jednej z linij tow arzystw a „Pennsylvania Kail- 
voad C .” złożony z lokom otywy, ciągnącej jeden  
ty lko wagon mieszany, t. j .  obejm ujący podróż
nych i tow ary. Lokom otywa, używ ana zresztą  
do obsługi zw yczajnej, posiada dwie pary  kół po 
ruszających  i waży 27 ton. Pociąg  ten  p rz e 
biegł odległość z Camden do A tlantic city, wyno
szącą 58 ,3  m il ang (9 3 ,4  im ) w ciągu 45 min. 
45 sekund, co daje  średn ią  prędkość 76,5  mil ang. 
(125 km) na  godzinę. W  ciągu zaś biegu tego 
najw yższa prędkość czyniła 8 7 ,8  mil ang., czyli 
141,2  km  na godzinę.— Jesfto  niew ątpliw ie n a j
znaczniejsza, dotąd  osiągnięta prędkość na ziemi 
i na szynach, balony bowiem, p rzy  silnych wia
trach , biegły niekiedy prędzej jeszcze.

T .R .

—  Psy wojskowe w  Niem czech. N a wysta
wie psów w D reźnie, w m aju  r. b ., m ożna było 
ocenić usługi, jak ie  psy oddawać m ogą podczas 
wojny. U trzym yw ały one szyi k ą  kom unikacyą 
arm ii z patro lam i, rozstaw ione w odległości 
1 1L  km, jirzenosząc depesze w ciągu jednej lub 
dwu m inut. Podczas udanej bitwy roznosiły psy 
po szeregach żołnierzy naboje, umieszczone w od
powiednim koszu, przebiegając? od jednego żoł
nierza do następnego; pies jeden  dźwiga od 250 
do 350  nabojów. Gdy ludzie udaw ali rannych, 
psy donosiły o nich w różny sposób, bądź to  
szczekały  na m iejscu, bądź biegły do swego pana 
i sprow adzały  go do rannego.

T. R.
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WŁADYSŁAW MATLAKOWSKI.

W  końcu zeszłego m iesiąca nauka k ra jow a p o 
niosła nad er bolesną i niepow etow aną s t r a ‘ę 
w osobie ś. p. W ładysław a M atlakow skiego, zna- 
kom ifego lek arza  i uczonego, byłego kierow nika 
jednego z oddziałów  chirurgicznych szp i‘ala D z ie 
c ią tka  Jezus w W arszaw ie, k tó ry  po w ielole‘nich 
ciężkich cierpieniach w 44  roku  życia zm arł we 
wsi Zbijewie w d. 26 czerw ca. Byl to  człow iek 
niepospolitych zdolności i zadziw iającej w ielo
stronności um ysłu, ja k o  lekarz , dzielny badacz 
p rzy rody  ludzk ie j, pełen  energii i zapa łu  d la 
nauki, o k łórym  pow iedzieć będzie m ożna, że 
ja k  niegdyś w Grecyi siedem m iast sp ierać się 
m iało o zaszczyt, k tó re  z nich było w is ‘ocie o j
czyzną H om era, to w niedalekiej p rzyszłości ty leż

! gałęzi w iedzy sp ierać się będzie, do k tó re j z nich
M atlakow ski głów nie należał. Ten św ietny i zna- 

i kom ity  ch irurg , k tó ry  tak  przew ażnie się p rz y -
. czynił do rozprzestrzen ien ia  u nas b łogosła

w ieństw  leczenia przeciw gnilnego i do spopulary- 
I zow ania cięcia brzusznego przez  znakom ite re-
j zu lta ty , ja k ie  p rzy  te j operaeyi sam osięgał

i innych osięgać nauczył, złożony nieuleczoną 
j  chorobą, sta ł się rów nież świetnym etnografem

i estetyk iem  (badania  obyczajów, narzecza, b u 
dow nictw a i sz tuk i Podhalan), tłum aczem  i ko- 
m en‘atorem  Shakspearea (Hamlet), a przykuty  do 
łoża boleści napisał jeszcze dla swego syna p o d 
ręczn ik  ornitologii k rajow ej.

A jed n ak  w szystkie te  prace M atlakow skiego, 
ta  w yjątkow a in teliganeya, ta len t, p raca  i u zd o l
n ienie bledną zupełnie w porów naniu jego  z a 
cności, jego  nam iętnej i fanatycznej miłości 
dobra  i praw dy, p racy i postępu.

Cześć pam ięci tego znakom itego człow ieka 
i obyw atela. D -r  S t.  K r ....s lc i.

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 3 do 9 lipca 1895 r.

(ze spostrzeżeń na stacy i meteorologicznej p rzy  Muzeum Przem ysłu i Rolnictw a w  W arszaw ie).

D
zi

eń

B arom etr
700 mm -j- T em p era tu ra w st. p  K ie ru n ek  w ia tru  

j i  Szybkość w  m e trac h  
na  sekundę

Suma

opadu
7 r. 1 p. 9 w. 7 r. | 1 p 9 w. Najw. Ńajn. >"■ |

3 S. 51,5 51,- 01,6 24,4 '28,3 24,0 3o,o 20,0 40 W»,SW»,W' __
4 C. 51,1 5o ,6 5o,5 21,9 23,8 19.3 25,9 19,3 42 0 ,\V 5,NW4 ---
5 P. 5o,9 5 i,o ' 51,4 18,4 19,9 17,0 19.9 14,0 55 W »,W ',NW ' --
<)S. 52,4 51,7 51,4 13.9! >9-2 )8 .l 20,4 12,7 63; NW»,NE»N* --
7 N. 5 i ,4 5o .5 5o ,8 10,9 ! 22,0 i 9,6 22,7 13.4 49 N E7,E9,N5 --
8 P. 5o,8 49.6 48,5 16,2 22,6 18,2 24.0 14,1 58 N,3NW'2,W G —
9 W. 48.5 47,3 47.7 10,4 22,9 17,9 23,6 13,5 55 W»,NE»,N'

1 1

Ś red n ia 5o,") 19,8 5 7 . 0,0

T  R  E  Ś ć .  ga lonem  do b ieguna, p rzez  T. R. —  C hrystyan H uyghens, p rzez  W ik to ra  B ier
nackiego. (dokończenie). —  Z teoryi analizy chem icznej, przez Zn. (ciąg dalszy). —  S praw ozdan ia .—  

K ronika naukow a. —  R ozm aitości. —  N ekrologia. —  B uletyn m eteorologiczny.

W ydawca A. Ś ló sarsk i. Redaktor Br. Z natow icz.

( ftosBOJieHo I^eH3ypoio. BapuiaBa, 29 I iohh 1895 r. W arszaw a. D ru k  E m ila  Skiwakiego.




