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O D C Z Y T  P U B L I C Z N Y .

W  trudach naszych, zabiegach, stara* 
niach, oceniając je z pewnej strony, wyróż
niamy to, co nazywamy p r a c ą .  Uczmy się 
wszędzie pracę dostrzegać! Cały wszech
świat niezmierny sam nad sobą nieustannie 
pracuje. Oceany pracy przewalają się po 
nim; z tych usiłujemy niekiedy, jeszcze bardzo 
nieśmiełe, drobne strumyki kierować w ludz
kie nasze koryta.

I  tak patrząc na wszechświat, myślimy 
o nim juź „energetycznie”. Zważając bieg 
pracy w Naturze, spisując niejako rachunki 
z jej wydatków i dochodów pracy, dostrze
gamy niebawem, źe nowe pojęcie pojawiło 
się w naszem myśleniu: e n e rg ia ,  jakże bo
gate, jakże potężne. Jest-że to nawet jedn^ 
lite pojęcie, proste, jasne, łatwe, którego 
treść zmieściłaby się w ścisłej definicyi? 
Może zbiorowiskiem pojęć wypada raczej ją 
nazwać, może do tkaniny pojęć trzeba ją ra 
czej przyrównać, do wzorzystej tkaniny, któ
rej barwy świetlne, jasność geometryczna, 
zasnuwaj ą się wszędzie w mgłę niewiado- 
mości. „Energia”, w Nauce naszej dzisiaj

naczelne narzędzie, przewodnik codzienny 
i wypróbowany tak wiele razy, kolej i niejako 
koryto myślenia, zarazem fundament i koro* 
na gmachu, określeniami może pogardzać.

I.

Pierwszą jej stroną, rozumianą dotych
czas najlepiej, jest praca. Ta jest o z n a 
c z o n a  w gmatwaninie materyalnych wy
darzeń. Każda zmiana w materyalnym 
wszechświecie wymaga zużycia oznaczonej 
ilości pracy, danej przez samę istotę tej zmia
ny. Taka prawidłowość spełnia się w mate
ryalnym wszechświecie, o ile wiemy, ściśle 
i powszechnie; ją mają na myśli uczeni, gdy 
głoszą „zasadę zachowania energii”, która, 
jak widzimy, mogłaby nazywać się również 
(i może stosowniej) „zasadą oznaczoności 
pracy”.

Tak jest w materyalnym wszechświecie. 
A skoro tak jest, nam tedy w Nauce Fizyki 
nic nie pozostaje innego, jak do faktu przy
stosować myślenie.

II.

Ale praca jest tylko stroną pojęcia energii 
i treści jego nie wyczerpuje. Zasada ozna
czoności pracy (czyli zachowania energii) 
chwyta jednę tylko cechę z urządzenia Na
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tury. Możnaby powiedzieć, że obejmuje ją  
niejako zaluźno, że ją  otacza wprawdzie do
koła, ale zabardzo zdaleka. Każde nauko
we twierdzenie można przyrównać do sita, 
które rzeczy możliwe oddziela od niemożli
wych. Owóź, w takim razie, zasadę zacho
wania energii trzeba upodobnić do sita nie
dostatecznie gęstego. Wprawdzie zjawiska, 
które ona jako niemożliwe, odrzuca, ni
gdy i nigdzie nie dochodzą do skutku; lecz 
między temi, na które pozwala, znajdują się 
pospołu zjawiska rzeczywiste, codzienne, jako- 
też i takie, które się nie odbywają, o których 
wiemy, że są przeciwne porządkowi Natury. 
Możemy to jeszcze inaczej wysłowić. W y
obraźmy sobie świat, nad którym jedynie 
tylko zasada zachowania energii rozciągała
by władzę. W świecie podobnym możliwe 
byłyby wydarzenia zgoła urojone, które pięt
nuje i odpycha najpospolitsze doświadczenie. 
W oda wystawiona na działanie płomienia, 
mogłaby tam zamarzać na lód, byleby jedno
cześnie gazy płomienne rozgrzewały się jesz
cze silniej. Kamień, swobodnie puszczony, 
mógłby tańczyć w powietrzu i dowolne w niem 
kręgi zataczać, byleby prędkość, jaką osięga, 
była ściśle ta, jaka z zasady zachowania 
wynika. Dwa obwody elektryczne, odkształ
cane lub przesuwane względem siebie wza
jemnie, budzą w sobie prądy według praw 
nieodmiennych, które znamy dokładnie; ale 
w świecie, który ma jedynie zasady zacho
wania przestrzegać, prądy wzbudzane mogły
by być tysiąc razy silniejsze, lub tysiąc razy 
słabsze, byleby w mierze stosownej praco
wały źródła obce elektrobodźcze, cieplne 
np. albo chemiczne. I  podobne przykłady 
możemy mnożyć bez końca. Lecz idzie nam 
tylko o wniosek, do którego przykłady pro
wadzą: zasada zachowania energii jest praw
dą, ale nie całą prawdą bynajmniej.

n i.

Dalej w górę możemy iść dwiema drogami.
Skoro zasada zachowania energii nie wy

starcza, więc, dla opanowania zjawisk, szu
kajmy innych zasad, praw dalszych, któreby 
ją  dopełniały, które obok niej byłyby ważne. 
Prawa takie poznaliśmy istotnie w rozmai
tych oddziałach Nauki, w stopniu ogólności 
bardzo rozmaitym. Znamy je przedewszyst

kiem w Termodynamice. Tu posiadamy, 
pod wiele mówiącą nazwą „drugiej” zasady, 
uogólnienie potężne, które dali nam Car
not. Clausius i Kelvin. Przenikliwość tych 
i innych jeszcze filozofów wytknęła drogę, 
po której biegnąc, myśl ludzka zagłębia się 
dziwnie daleko pod pozór zewnętrzny Na
tury. Jednaźe, nauczywszy się władać ową 
„drugą zasadą” czyli myśleć według niej, 
próbujmy jej treść przejrzeć nawskroś, pró
bujmy jej myśl wyrozumieć do dna; nie po
trafimy oprzeć się wówczas niejasnemu 
przeczuciu, że poza tą prawdą, przecież już 
tak bardzo wyniosłą, stoi niedaleko, o jeden 
zdawałoby się krok, myśl jakaś jeszcze 
szersza, prawda jeszcze bardziej dźwięczna 
i bogata i dreszcz entuzyazmu chwyta nas 
w nadziei, że jasność tę ujrzymy wprost, 
w jej całym blasku.

Dojrzalsza rozwaga i wymowny głos nie
powodzeń uczy, że droga, na którą wstępu
jemy w ten sposób, może być złą drogą 
w zagadnieniach tak bardzo rozległych. Po
wiedzmy, że chcemy budować Energetykę 
ogólną. Dlaczego mielibyśmy, w Energety
ce, zaczynać koniecznie od zasady zachowa
nia energii? Wiemy, że ta zasada nie może 
dać nigdzie rozwiązania całkowitego, a za
tem może utrudnić raczej opanowanie za
gadnień, czyniąc niejednolitemi nasze rozu
mowania. Zdarza się, że zadanie najbar
dziej je3t trudne, jeżeli chcemy zdobywać je 
kolejnemi stadyami; łatwiej jest niekiedy 
odrazu, jednym skokiem myśli je rozwiązać, 
podobnie jak łatwiej jest zrozumieć ideę po
sągu całkowitego, niż pociętego na sztuki.

Pomyślmy o rozwoju innego oddziału Nau
ki, starej, czcigodnej Dynamiki. W Dyna
mice, przez przeciąg zgórą stulecia, nie 
troszczono się wcale, lub bardzo mało trosz- 

j  czono się, o zasadę zachowania energii. Nikt 
w niej nie poszukiwał twierdzeń, które „do
pełniają” zasadę zachowania energii. Szu- 

'■ ^kano w niej odrazu całkowitego rozwiązania 
; zadania; szukano w niej t. zw. „praw ru

chu”. I poznano te prawa. Galileusz prze- 
! czuwał je, jakgdyby przez mgłę. Newton je 

dostrzegł, pochwycił i dał każdemu do ręki. 
D’Alembert i Lagrange, Hamilton, Maxwell 
i Hertz (że wspomnimy tych tylko) nadali 
im siłę i polot ogólności, pnąc się coraz wy
żej i wyżej po szczeblach oderwanego myślę-
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nia. Przypuśćmy najprostszy dynamiczny 
przypadek: chcemy poznać, dajmy na to, 
ruch dwu punktów materyalnyck swobod
nych w przestrzeni. Nie przyjdzie nam na 
myśl pisać zasadę zachowania energii i po
szukiwać następnie jeszcze pięciu dodatko
wych równań; piszemy odrazu sześć równań, 
według praw ruchu Newtona. Przez te 
sześć równań zadanie jest rozwiązane, bo 
zawierało sześć niewiadomych; w tych sze
ściu równaniach zasada zachowania energii 
już tkwi, jest w nich „implicite” zawarta.

Taki najprostszy, elementarny, przypadek 
uczy bardzo wiele. Dlaczego nie mielibyśmy, 
w najogólniejszej nawet Energetyce, równie 
bezpośrednio atakować zagadnień? Poszu
kujmy ogólnych równań energetycznych 
zmienności. A jeżeli, tak rozumiane, rów
nania zmienności mają w różnorodnych przy
padkach postać zbyt niejednostajną, poszu
kujmy więc ogólnej metody tworzenia ich 
w każdym przypadku; poszukujmy pierwot
nej, macierzystej formuły, z której możnaby 
wywieść je zawsze. Jeżeli ją  posiądziemy, 
będziemy upewnieni, źe równania zmienno
ści, pomimo kształtów najbardziej rozmai
tych, głoszą jednę prawdę, wypowiadają toż 
samo, tylko w przeróżnych językach. Taka 
jest droga, która, w naszem przekonaniu, 
jest płodna, jest ponętna i wdzięczna. Taka 
też jest idea przewodnia tak zwanej w Nau
ce „termokinetycznej” zasady. Co ona w Na
turze martwej dostrzedz pozwala, pragniemy 
tutaj, o ile potrafimy, wyłożyć.

IY.

Widzimy dzisiaj już jasno, że każde zja
wisko ma stronę o d w r a c a ln ą  i stronę (lub 
strony), która jest n ieo d w raca ln a . Ażeby 
to widzieć, musimy przyzwyczaić się do upa
trywania w zjawiskach ich „stron”, czyli we
wnętrznych części składowych, lub podzja- 
wisk, jak krótko powiemy. Jedne podzja- 
wiska są zwrotne; mogą iść i naprzód 
i wstecz. Co zatem przez nie się dzieje, to 
wydarza się i mija niebawem, to musi sta
wać się i odstawać bez końca. Kołysząc się, 
wahadło naprzemian wznosi się ku górze, to 
znowu opada. Planeta, obiegając słońce, 
zbliża się ku niemu, oddala się od niego, po- 
czem znowu się zbliża i tak dalej bez końca.

Woda w połączonych nagle, niejednakowo 
wzniesionych zbiornikach, może się wahać to 
w jednę stronę, to w drugą; podobnie może 
oscylować powietrze pomiędzy dwuma nie
jednakowo niern naładowanemi balonami. 
Pręty, sztaby, błony, nici, sprężyny mogą 

| wyginać się i rozprostowywać, wyciągać się 
! i znowu się kurczyć, mogą się skręcać lub 

znowu rozkręcać. Płyny mogą się zgęszczać, 
ściskać, napływać; bądź znowu rzednieć, roz
prężać i stosownie rozpływać. Woda może 
parować i potem się skraplać, może za
marzać i znowu się topić. Sól albo cukier 
może rozpuszczać się i rozchodzić w roztwór; 
lub też napowrót wydzielać się i krystalizo
wać. Fosfor czerwony może zamieniać się 
na żółty, żółty—naodwrót—na czerwony. 
Cyan może przechodzić w paracyan, para- 
cyan, przeciwnie, może przeradzać się 
w cyan. Alkohol z kwasem octowym może 
wytwarzać ester i wodę; lecz ester wraz 
z wodą da znowu alkohol i kwas. Zmienia
jąc pole, możemy magnesować kawałek że
laza lub stali; albo możemy go, przeciwnie, 
odmagnesowywać. Możemy ładować kon
densator; możemy go rozbrajać. Ogrzewa
jąc albo oziębiając miejsce zetknięcia anty
monowej i bizmutowej sztabki, możemy wy
tworzyć prąd elektryczny; przepuszczając, 
przeciwnie, prąd przez takie miejsce zetknię
cia, możemy je ziębić lub grzać. I  te wszyst
kie podzjawiska i niezliczone inne są odwra- 
calnemi przemianami energii. W niektórych 
energia kinetyczna ruchu może wytwarzać 
się z potencyalnej energii ciężkości, ciążenia, 
sprężystości postaci lub sprężystości ściśli
wej, lub może przeciwnie w te formy energii 
przechodzić. W innych rozmaite rodzaje 
energii potencyalnej mogą przeradzać się 
nawzajem na siebie. W innych jeszcze ener
gia mechaniczna lub chemiczna zmienia się 
na cieplną, oieplna zaś przeciwnie daje me
chaniczną, chemiczną. W innych nakoniec 
uczestniczy energia magnetyczna, elektrycz
na, lub elektromagnetyczna, przybierając 
dowolnie coraz to inne postaci i z nich na
powrót wracając do kształtów pierwotnych.

Lecz pod tą ruchliwą i zmienną chwiejbą 
wydarzeń, pod tą niejako igraszką Natury, 
kryje się trwała, posępna robota. Podzja- 
wiskom odwracalnym towarzyszą wszędzie 
nieodwracalne; te zaś nie cofają się nigdy.
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Choć cała reszta zawraca, nieodwracalne za
chowują swój sens, swój kierunek. Mówimy 
np., że ruch „sam przez się” jest odwracal- 
nem zjawiskiem. Ale w przyrodzie niema 
ruchu bez lepkości, bez tarcia, bez oporów 
i przeszkód; każdy ruch je spotyka i musi 
z niemi się zmagać. Wahadło, czy wznosi 
się ku górze, czy opada na dół, jednakowo 
spotyka^ópór powietrza, tarcia w osi wahania 
i tym podobne przeszkody i przezwyciężać je 
musi; a zatem w ruchu wahadła kinetyczna 
i potencyalna energia odwracalnie zamie
niają się nawzajem na siebie, ale kinetyczna 
nieodwracalnie (dzięki oporom i tarciu) 
przeradza się w ciepło. Istotnie, ciepła wy
twarzanego przez tarcie, niepodobna jest bez
pośrednio, przez odwrócenie biegu zjawiska, 
zamienić w kinetyczną energią wahadła. 
A  więc tarcia, przeszkody, opory, to podzja- 
wiska nieodwracalne. A więc „ruch czysty”, 
przedmiot badań Nauki Dynamiki, to nic 
innego jak fikcya , odwracalna strona pew
nych zjawisk w Naturze. Prawda, że kiedy 
lód topi się, dając wodę ciekłą, pochłania 
wówczas energią cieplną i że ta przemiana 
jest doskonale odwracalna; ale lodu stopić 
inaczej nie można, jak udzielając mu ciepła, 
przez zetknięcie np. z ciałem choćby nieco 
cieplejszem, a udzielanie ciepła w ten spo
sób, przez przewodnictwo, jest nieodwracal
ne. Przewodzenie ciepła jest widocznie 
podzjawiskiem doskonale nieodwracalnem. 
A więc „odwracalne” topienie się lodu, przy
kład klasyczny w rozumowaniach Termody
namiki, jest fikcyą, jest tylko stroną odwra
calną pewnych zjawisk w Naturze. Prawda, 
można sprężynę skręcać i pozwalać się jej 
znowu rozkręcać, ale w przyrodzie niema 
sprężyn doskonałych : za każdem skręceniem 
i rozkręceniem następnem sprężyna rozluź
nia swój ustrój wewnętrzny i, chociaż nie
znacznie, traci sprężystość. A zatem ener
gia sprężysta m oże zamienić się odwracalnie 
na obcą energią mechaniczną, ale m usi za
razem nieodwracalnie zamieniać się na ciep
ło; a zatem bezwzględna, t. zw. „doskonała” 
sprężystość, jaką zajmujemy się w Fizyce 
matematycznej, jest fikcyą, jest odwracalną 
stroną pewnych zjawisk w Naturze. Praw
da, źe termoelektryczne ogniwo, ogrzane lub 
oziębione, daje prąd; prąd zaś, przechodząc 
przez ogniwo, oziębia je albo ogrzewa; ale

J prąd, w jakimkolwiek kierunku płynie, zaw
sze, z własnej swej fundamentalnej natury, 
ogrzewa przewodnik, przez który (jak mó
wimy) przepływa. Zatem tutaj, do odwra
calnej przemiany, jaka odbywa się pomiędzy 
elektrycznością a cieplną energią, stale do- 

| łącza się inne, zupełnie odmienne podzja- 
j  wisko, nieodwracalne : zamiana energii elek

tromagnetycznej na cieplną, nigdy przeciw- 
j nie. Toż samo wszędzie widzimy, w każdej 
! dziedzinie zjawisk. Bez lepkości, bez ta r

cia, bez rozluźnienia, zmiękczenia, rozpły
nięcia, bez naruszenia i ujednostajnienia bu
dowy, bez przewodnictwa, dyfuzyi, rozcień
czenia, zmieszania, co było rozdzielne, bez 
wessania, pochłonięcia, przekształcenia, roz- 

| proszenia energii, bez pokonania oporów, bez 
wytworzenia się ciepła — niema zjawisk 

! w materyalnym wszechświecie. Takie są 
podzjawiska nieodwracalne, strony zjawisk 
nieodwracalne, niekiedy drobne przymieszki 
i niejako zakłócenia podrzędne, niekiedy 
żywioły główne, które górują nad resztą 
zjawiska.

Y.

Wiemy juź, źe podzjawiska czysto odwra
calne (jak je nazywamy) są to tylko mary 
i cienie wydarzeń; są to tylko abstrakcye, 
które z rzeczywistości wydzielamy rzutem 
wyobraźni. W istocie, odbywają się one 

j  zawsze wespół z nieodwracalnemi.
Możemy jednak odróżnić dwa typy odwra

calnych podzjawisk.
Do pierwszego typu zaliczymy odwracalne 

podzjawiska ruchu, czyli dynamiczne, oraz 
bogatą grupę elektromagnetycznych, odwra
calnych podzjawisk, wraz z zawartemi w niej 
świetlnemi i wogóle promienistemi fenome
nami. Cechy tych zjawisk są następujące : 
Przedewszystkiemsąto zjawiska w ek to ry  al- 
ne wybitnie. Mają własny swój impet, roz
mach właściwy; nie zatrzymując się, same 
przez się, choćby bez bodźca, zagarniają 
i pochłaniają przestrzeń (którą przeważnie 
dzięki im znamy). Nareszcie nie są zwią
zane z materyą w sposób istotny; mogą wy
darzyć się poza materyą. Ruch czysty np., 
zjawisko nie proste, nie łatwe i nie pierwo
tne, posiada widoczną cechę impetu, rozma
chu, trwałości energii lecz i trwałości kie
runków w przestrzeni i Nauka Dynamiki,
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ażeby cechy te oddać, wykształciła pojęcia 
bezwładności i siły. Bezwładność np. jest 
faktem. Ale strzeżmy się wtłaczać ją  na
iwnie w pojęcie materyi. Bezwładność nie 
jest własnością materyi; bezwładność jest 
cechą ruchu. Siła w Dynamice nie jest wy
pływem, działaniem ani towarzyszem mate
ryi; siła jest cechą ruchu. Jak  bardzo jest 
wektoryalna, wiadomo z Dynamiki. W po
lu elektromagnetycznem mamy dwa najważ
niejsze rodzaje odwracalnych podzjawisk. 
Mamy zmianę (w czasie) elektrycznego we
ktora, połączoną z pewnem rozmieszczeniem 
(w przestrzeni) magnetycznego wektora; przy
kład najprostszy: magnetyczne działanie 
prądów dielektrycznych. I  mamy, przeciw
nie, zmianę (w czasie) magnetycznego we
ktora, połączoną z rozmieszczeniem stosow- 
nem (w przestrzeni) wektora elektrycznego, 
jak to widzimy, mówiąc ogólnie, w zjawi
skach indukcyi. Impet własny i rozmach 
tych odwracalnych podzjawisk widzimy naj
lepiej w zjawiskach fal elektrycznych, fal 
wogóle wszelkich, które mamy wyobrażać 
sobie ze względu na odwracalność, w czy
stym eterze. Tu zarazem widzimy, jak te 
zjawiska związane są luźno z istnieniem ma
teryi, jak mogą się od niej nawet zupełnie 
oddzielać. Cala zaś Optyka, Teorya pro
mieniowania, cała Elektromagnetyczna Teo
rya, która jest siecią najbardziej misternych 
przestrzennych stosunków, uczy o wekto- 
ryalnym, o istotnie i głęboko wektoryalnym 
charakterze tych zjawisk.

Do innego typu należą odwracalne pod- 
zjawisko, jakie spotykamy w fenomenach, 
zwanych potocznie „cieplnemi”, „chemicz- 
nemi”, zwanych „reakcyami” lub „zmianami 
stanu skupienia”. Poczynając od prostych 
przemian wzajemnych energii mechanicznej, 
cieplnej i różnych nazw energii wewnętrz
nej, jakiemi zajmujemy się w Termodynami
ce, od prostych przypadków parowania, to
pienia i ulatniania się, od osmotycznego prze
nikania, rozpuszczania się, rozcieńczania, od 
zamian „allotropowych”, od prostych dy- 
socyacyj, aż do najbardziej zawiłych che
micznych procesów —podzjawiska odwracal
ne tej kategoryi rozpościerają się przez 
znaczną część Fizyki i przez całą niemal, 
bogatą, olbrzymią dziedzinę Nauki Chemii. 
Zdradzają one wprost przeciwne własności,

niż podzjawiska, które zaliczyliśmy przed 
chwilą do pierwszej kategoryi. Przede
wszystkiem są pozbawione zupełnie własne
go „impetu”, rozmachu; same sobie pozosta
wione, nie trwają, przeciwnie słabną i nie
bawem ustają. Są wybitnie „skalarne” : 
przestrzeń nie gra istotnej roli w ich bie
gu, z kierunkami nie mają nic do czynienia, 
albo chyba tylko pośrednio. Nakoniec są 
jaknajbardziej istotnie związane z materyą; 
szerzą się w materyi, ogarniają ją, jak po
żar ogarnia dom, jak epidemia szerzy się 
w mieście. Wkraczają w najgłębsze arkana 
materyi; zmieniają jej najbardziej rdzenne 
własności; a może, kto wie? stwarzają je dla 
nas. W  badaniu ich pojęcie eteru nie jest 
potrzebne.

Podzjawiska pierwszego typu nazwijmy 
kinetycznemi. Podzjawiska typu drugiego 
możemy nazywać, w braku lepszej nazwy, 
termodynamicznerai, skoro nas Termodyna
mika nauczyła je widzieć.

VI.

AViemy już, że podzjawiskom odwracal
nym, do którejkolwiek kategoryi należą, to
warzyszą zawsze nieodwracalne. Uważajmy 
np. w naturze zjawiska, w których upatru
jemy „kinetyczne” odwracalne podzjawiska; 
plączą się pomiędzy niemi i bróżdżą zawsze 
nieodwracalne. Sprawiają zaś zawsze to 
samo: hamują impet kinetycznych, osłabiają 
ich rozmach i w końcu go niszczą. Albo
wiem niszczą bezpośrednio kinetyczną ener
gią tych procesów, rozrzucają ją, rozprowa
dzają, zamieniają na ciekło; przez nie po
średnio wysysają z układu inne jego rodzaje 
energii lub, przez pośrednictwo układu, ciąg
ną i rozpraszają pracę ze źródeł energii ze- 
zewnętrznych.—Szybkość rozpraszania bywa 
naturalnie rozmaita w stosunku do posiada
nego zapasu. W ruchu np. postępowym 
i obrotowym ziemi, rozpraszanie, wynikające 
z oporu ośrodka, ze spotkań z meteorytami, 
z niesztywności ziemi, z tarcia wewnętrznego 
wód w morzu i oceanach i z wielu innych źró
deł podobnych, odbywa się nadzwyczajnie 
powoli; dlatego ruch ziemi trwa już i będzie 
trwał jeszcze znaczną liczbę lat. Tak samo 
ruch wahadła w powietrzu lub ruch samego 
powietrza trwa długo i powoli zanika. Nato -
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miast ruch widoczny w lepkim oleju, w mazi 
lub smole szybko zanika. W kleju, w oło
wiu lub w stali ruch zanika tak szybko, że 
wydaje nam się, źe niema go wcale. Ta sa
ma zmiana, która w powietrzu dokonywa się 
w ciągu miliardowej części sekundy, odbywa 
się i w ołowiu i w stali, wymaga tam tylko 
długiego szeregu lat. Ale to jest okolicz
ność podrzędna. Prąd elektryczny zanika 
w każdym rodzaju materyi. W srebrze lub 
w miedzi zanika szybko; w szkle, w kauczuku 
lub w mice zanika powoli. Metale niszczą 
stan elektryczny miliony milionów milionów 
razy prędzej niż t. zw. „złe” przewodniki; 
ale taka różnica nie jest ważna; ważne jest 
to, że istota i prawo niszczenia jest zawsze to 
samo.

Pomyślmy teraz, że podzjawiska owe nie
odwracalne, towarzyszące kinetycznym od
wracalnym, mają źródła w nich właśnie. 
Wszelkie np. tarcie w ruchu zależy od pręd
kości tegoż ruchu. A zatem widzimy, że nie
odwracalne zabijają nietylko owe odwra
calne, ale i zabijają się same. A  zatem one 
całość zjawiska prowadzą, dokąd staczają 
się same: do ciszy, do spoczynku, do zastoju, 
do śmierci. Spójrzmy dokoła: przecież nasz 
zaułek wszechświata, toczony przez podzja
wiska nieodwracalne, ginie powoli, wyczer
pując się w walce. Ziemia pokryła się skrze
pem i próchnem. Najbliższy nam księżyc 
zmarzł, wyschnął i zaledwie się rusza, stra
ciwszy wiele ze swej swobody pierwotnej. 
Słońce zżółkło i stygnie wyraźnie. Wszędzie 
ciała poruszone ustają. Uspakajają się fale 
na morzu, w atmoferze wiatr cichnie, głosy 
przebrzmiewają; wstrząśnienia i drgania roz
chodzą się w ziemi i giną gdzieś niepowrot- 
nie. Góry szczerbią się i rozsypują powoli. 
Jedne ciała wietrzeją i kruszą się, inne pło
wieją i blekną, jeszcze inne palą się lub po
krywają się rdzą. Rozgrzane ciała stygną; 
oziębione powracają do średniego pozio
mu. Zamierają prądy elektryczne i prze
różne gatunki promieniowania, chwytane, po
chłaniane, tłumione przez wszystkie rodzaje 
materyi.

Z  taką ogólną, z taką powszechną dążno
ścią przyrody walczymy bez przerwy; musi
my z nią walczyć. Przyroda wciąż wszystko 
przyćmiewa, uspokaja i gładzi; a my ludzie, [ 
ażeby żyć, musimy odrabiać tę jej bezmierną j

j  robotę. Musimy odżywiać się, od zbytniego 
chłodu lub upału się chronić, w nocy mieć 
światło, przenosić się z miejsca na miejsce; 
cierpieniu kłaść kres lub nieść ulgę, myśl 
kształcić, utrwalać i szerzyć, uczucia wznosić 
i uszlachetniać; a w tych i wszystkich innych 
naszych potrzebach i celach cóż czynimy? 
oto staramy się wydobywać rzeczy z natu
ralnego Chaosu i przysposabiać je sobie, 
usiłujemy wytwarzać układy sztuczne, urzą
dzenia nienaturalnie proste, czyste, ścisłe, 
stany nietrwałe, ale nam potrzebne; w drob
nym zakresie naszych sił i zdolności odnosi
my zwycięztwa nad upodobaniem Natury; 
ale zwycięztwa pozorne, bo okupione natych
miast straszliwem marnotrawstwem nagro
madzonych we wszechświecie zasobów, zwy
cięztwa chwilowe, bo skazane odrazu na za
gładę. Każdy kawałek węgla, wydobyty 
z pod ziemi, każda karafka wody, oczyszczo
nej, przefiltrowanej lub przedestylowanej, 
każdy bochenek chleba, każda zapalona lam
pa, każdy dom, most, szosa, każda maszyna, 
każda książka, jest takiem miejscowem, ma- 
leńkiem, pozornem, przejściowem zwycięz- 
twem. Każde ciało „czyste” jest wyzwa
niem, rzuconem Naturze; w pracowniach na
ukowych wiedzą, że nawet woda „czysta” 

i jest fikcyą, jest idealnem, granicznem po
jęciem. Każde naukowe doświadczenie jest 

j arcydziełem nieprawdopodobieństwa; każdy 
i utwór Sztuki, owoc, natchnienia człowieka,
! jest dla Natury wybrykiem, skandalem po- 
! prostu. Pożar domu, zawalenie się mostu, 

lub wybuch w kopalni, jest buntem Natury;
| czemże są istotnie te i podobne nieszczęścia 

i klęski, jeżeli nie powrotem pewnych ukła- 
| dów do stanu mniej sztucznego niż pierwot

ny. Pomyślmy, że układy do tego stanu 
| dojść muszą, na tej drodze czy innej, prędzej 
| czy później. Pomyślmy, jak wszystko, czego 
: nam potrzeba ze względu na czystość i zdro

wie, ze względu na bezpieczeństwo, wygodę 
I lub piękno, jest do osięgnięcia trudne; jak 
I wszystko to jes t chwiejne, gdy jest osięg- 

nięte. Prawie wszystko co fizycznie czynimy,
! jest walką, zgóry przegraną, z nieodwracal- 

nemi podzjawiskami. Czując, że nie może
my im zapobiedz, usiłujemy przynajmniej 
zwalniać i hamować ich przebieg. Taki 
ostatecznie jest sens wszystkich naszych 
składów, zbiorników, śpichlerzy, naszych mu-
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zeów, kolekcyj, bibliotek, archiwów, wszyst
kich piramid kamiennych i stalowych wież. 
Ale to wszystko jest walką liścia z wichurą 
jesienną. Wszystko to będzie, jest już dziś, 
łupem nieodwracalnych podzjawisk. Wszyst
ko to w proch się obróci i w pył bezimienny.

VII.
W drobnym materyalnym układzie, jeżeli 

potrafimy odosobnić go co do masy i zacho
wać przez czas jakiś bez zmiany warunki 
zewnętrzne, dostrzegamy niebawem zazwy
czaj wyczerpanie się kinetycznych odwracal
nych podzjawisk, a zatem zarazem i towarzy
szy ich, nieodwracalnych. Rozumiemy wów 
czas, źe nieodwracalne podzjawiska stłumiły 
tu kinetyczne a tem samem wyssały własne 
swe źródła. Pozostaje wówczas możliwość 
owych jedynie podzjawisk typu drugiego, 
owych skalarnych odwracalnych podzjawisk, 
które nazwaliśmy „termodynamicznemi”. 
Lecz to są przemiany bezwładne, pozbawione 
samoistnego popędu. W naturze ich leży, 
że odbywają się wtedy, gdy jednoczesne nie
odwracalne procesy torują im drogę. Owe 
termodynamiczne zjawiska umieją się tylko 
wlec za nieodwracalnemi, czekając inaczej, 
aż zostaną przez nie pociągnięte. Skoro 
tedy w układzie nieodwracalne ustały, wów
czas odwracalne „termodynamiczne” są 
wprawdzie możliwe, niejako są przygoto
wane, wiszą w powietrzu; ale, pozbawione 
pobudki, nie dochodzą do skutku. Mówimy 
wówcza8,że rów now aga panuje w układzie.

Zważmy jednakże, że układ ma wówczas 
(choćby tylko w nieskończenie ciasnym za
kresie zmienności) dwie conajmniej drogi do 
wyboru,dwa kierunki zmian,jednakowo moż
liwe; na żaden z nich, ponieważ równoupraw
nione są ściśle, układ zdecydować się nie 
może. Mamy więc nietylko równowagę; 
t. zw. „obojętną” równowagę mamy wówczas 
w układzie. Mamy ją  np. w mieszaninie 
wody ciekłej i lodu, jeżeli panuje w niej tem
peratura jednostajna zera Celsyusza i ciśnie
nie normalne i jednostajne jednej atmosfery. 
Bywają inne przypadki równowagi: takie np. 
w których przecięta jest możliwość nawet 
odwracalnych „termodynamicznych” pod
zjawisk; można je nazywać przypadkami 
„trwałej” równowagi. Bywają również przy
kłady chwiejnej, albo i pozornej równowagi.

VIII.

Mało wiemy, nic prawie. Zaledwie rozpo
częliśmy pochód na drodze do poznania praw 
zjawisk. Zdawałoby się, że każdy krok po 
tej drodze wyczerpuje siły pokolenia, które 
go uczyniło. Po każdym takim kroku, ludz
kość musi przystawać i oswajać się z nowym 
widokiem. Ale pochód trwa i Nauka wzrasta.

Dlaczego ten pochód? Jaki cel ma Nauka? 
Pocóż chcemy poznawać Naturę? Na pierw
szy rzut oka, położenie nasze w niej jest 
okropne. Natura nie jest okrutna; Natura 
jest gorzej niż okrutna, jest obojętna, pogard
liwa nieludzko : i względem nas, których co 
chwila przecież zgniata i zmiata, i względem 
wszystkiego, wszystkiego, co się w niej kie
dykolwiek ziściło.

Nauka nie ma celu. Prawdziwy owoc ży
cia, jest koniecznością, wyższą nad ludzkie 
zamiary. Jest nieuchronną falą w potoku 
wydarzeń, który wiekuiście potrząsa istnie
niem.

Władysław Natanson.

Historya stosu Yolty.
(ROZWÓJ POJĘĆ ELEKTROCHEMICZNYCH).

Rzecz, czytana na posiedź. Sekcyi chem.

(Ciąg dalszy).

Pierwszy wyłom w tym kierunku był uczy
niony przez Clausiusa. Praca Olausiusa 
miała charakter polemiczny i skierowana by
ła przeciw poglądom Grotthusa. Poglądy 
tego ostatniego w czasach, o których mówi- 
my, t. j. w początkach drugiej połowy X IX  
wieku, mocno już przestarzałe, bo pochodzą
ce z początków jeszcze X IX  stulecia, pano
wały jednak wszechwładnie w elektrochemii 
i pozostawały naczelnie panującemi przez 
pół prawie wieku.

Rozkład elektrolityczny wedle Grotthusa 
następuje w taki sposób, że przedewszystkiem 
cząsteczki ciała rozpuszczonego, złożone 
z elektrododatnich i elektroodjemnych ato
mów, przyjmują położenie biegunowe, zwra
cając się swemi odjemnemi jonami w stronę 
bieguna dodatniego, dodatniemi zaś jonami
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w stronę katody. Elektrody działają prze
dewszystkiem na znajdujące się w pobliżu 
cząsteczki, rozkładając je i przyciągając do 
siebie naładowane przeciwną elektrycznością 
jony. Uwolnione w ten sposób drugie poło
wy cząsteczek nie wydzielają się, lecz roz
kładają poza niemi leżące cząsteczki, uzu
pełniając się ich jonami, i proces ten roz
przestrzenia się na całą długość elektrolitu, 
polegając na kolejnych rozkładach i regene- 
racyach cząsteczek. Treścią jego teoryi jest 
więc, że przez wpuszczenie prądu elektrycz
nego do elektrolitu rozkładowi podlegają 
tylko cząsteczki, znajdujące się przy samych 
elektrodach, gdy wszystkie inne, między 
biegunami leżące, nie zmieniają swych włas
ności w rezultacie, ulegając tylko kolejnej 
wymianie swych części składowych. Teorya 
ta, napozór dobrze uzasadniona, tłumaczyła 
wiele niepojętych wówczas zjawisk, a prze
dewszystkiem to, źe rozkład odbywa się jed
nocześnie przy obu biegunach, pomimo od
dzielających je długich warstw płynu; Davy 
wykazał, że rozkład elektrolityczny następu
je nawet poprzez ciało człowieka, przez co 
dowiódł, że tlen, wydzielający się przy jed
nym biegunie, nie może z tej samej pocho
dzić „wody”, która na innym biegunie wy
dziela wodór.

Zarzut, jaki teoryiGrotthusa uczynił Clau- 
sius i którym przeciął pasmo jej półwiekowe
go w nauce panowania, był następujący. 
Opierając się na prawie Ohma o proporcyo- 
nalności siły prądu do siły elektrobodźczej, 
Clausius dowodzi, że nie można przyjmować, 
jak tego chce Grotthus, aby rozkład cząstek 
elektrolitu następował kosztem pracy prądu 
galwanicznego; jeżeli bowiem działająca 
w przewodniku siła dojdzie raz do takiego 
natężenia, jakie wystarcza do rozkładu jed
nej cząsteczki elektrolitu, to w takim razie 
nastąpiłby odrazu rozkład nie tej jednej tyl
ko, lecz wszystkich lub prawie wszystkich 
cząsteczek, ponieważ znajdują się one pod 
wpływem jednej i tej samej siły; przed doj
ściem zaś do tego stopnia natężenia nie po
winna ani jedna cząsteczka uledz rozkłado
wi. Przeczy to wszakże faktom, wiemy bo
wiem, że stopień rozkładu, a więc i siła prą
du rośnie wraz z natężeniem siły elektromo
torycznej i—jak to wykazał Ohm—w stosun
ku do niej proporcyonalnym.

Jeżeli więc prądowi galwanicznemu odbie
ramy możność rozkładania cząsteczek, a elek
troliza jednakże następuje, to musimy przy
znać, że cząsteczki te już & priori w płynie 
są rozłożone i że działanie prądu polega je
dynie na przyciąganiu wolnych i naładowa
nych różnemi elektrycznościami jonów przez 
różnoimienne elektrody. Olausius takie też 
robi przypuszczenie, choć nie w całej powy
żej wyrażonej rozciągłości,—i nic dziwnego, 
zbyt nowe bowiem i zbyt śmiałe to były na- 
razie poglądy, zbyt odbiegające od zwykłych 
wyobrażeń chemika, aby tak rewolucyjny 
krok odrazu mógł być zrobiony. Clausius 
ogranicza się do hypotezy, że minimalna tyl
ko część cząsteczek elektrolitu jest w roz
tworze rozłożona na jony, dowodząc, że przy
puszczenie to wystarcza, aby wytłumaczyć 
przewodnictwo elektrolityczne, nie wchodząc 
w kolizyą z rządzącemi tutaj prawami. S a 
modzielny rozkład cząsteczek na jony Clau
sius tłumaczy w taki sposób, że dwie czą
steczki mogą takie względem siebie przyjąć 
położenie, źe dodatnia część jednej i odjem- 
na drugiej silniej na siebie będą oddziaływa
ły, aniżeli obie części składowe w obrębie 
jednej i tej samej cząsteczki; łączą się one 
wtedy ze sobą, a jednocześnie uwalniają się 
ich drugie połowy, które, poruszane ciepłem, 
wędrują dalej pomiędzy cząsteczkami, wy
wołując dalsze rozkłady. Po wpuszczeniu 
do elektrolitu prądu galwanicznego, te swo
bodne, bezładnie dotychczas wędrujące jony 
przyjmują teraz pewien ściśle określony kie
runek swych wędrówek. Jony dodatnie np. 
poruszać się będą w kierunku katody i wy
woływać dalsze rozkłady; powstające wciąż 
nanowo jony wpływem prądu galwaniczne
go zawsze odsuną się od siebie, poruszając 
się w przeciwnych kierunkach. Prąd galwa
niczny sam przez się nie rozkłada więc czą
steczek, tylko ułatwia proces ten, i bez niego 
w roztworze zachodzący, przez nadanie bez
ładnym ruchom swobodnych jonów pewnego 
ściśle określonego kierunku.

Dalej w kierunku tych rozumowań poszedł 
Hittorf, którego prace dla elektrochemii epo
kowej są doniosłości. Wychodząc z założe
nia, że prawo Faradaya stosuje się już dla 
najsłabszych prądów i dalej, że lepiej prze
wodzą prąd, t. j. łatwiej ulegają elektrolizie 
te elektrolity, którym ze względu na cało
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kształt ich własności chemicznych przypisać 
musimy powiązanie silniejszem powiuowa- j  
ctwem, podczas gdy słabe pod względem che
micznym związki największy opór prądowi 
stawiają, H ittorf dowodzi, że nie istnieje 
żadna absolutnie zależność pomiędzy oporem 
elektrycznym a powinowactwem jonów do 
siebie, że dalej—ze względu na wyrażone po
wyżej stosunki—jonom pewnego rodzaju swo
bodę przypisać musimy.

Teoretyczne rozumowania Hittorfa świet
nie zostały poparte przez eksperymentalne 
prace jego i następnie Kohlrauscha. Bada
nia eksperymentalne Hittorfa (1853—1859) 
dotyczyły głównie zmian koncentracyi przy 
elektrolizie. Zjawisko to polega na tem, że 
przy przepuszczaniu prądu przez dany elek
trolit, np. roztwór siarczanu miedzi, posia
dający również elektrody z miedzi, po krót
kim stosunkowo czasie, bo w danych warun
kach juź po upływie paru minut, zauważy
my, że przy anodzie płyn będzie się stawał 
coraz bardziej niebieski, wówczas gdy przy 
katodzie odbarwiać się będzie. Zjawiska te, 
dawniej już obserwowane, wytłumaczył 
szczęśliwie dopiero Hittorf i w ten mianowi
cie sposób, że różnice te koncentracyi zależą 
od względnej szybkości, z jak^, jony pod 
wpływem prądu poprzez płyn się poruszają; 
względna ta szybkość jest wprost proporcyo- 
nalna do odbytych w danym czasie dróg, 
a więc i do tych ilości, w jakich oba jony 
zostały do elektrod przeprowadzone. Strata 
przy katodzie jest wogóle tem większa, im 
szybciej wędruje anion, i naodwrót.

Jeżeli oznaczymy te tak nazwane przez J 
Hittorfa „liczby przeprowadzania”, będące j  
ilorazem ze strat danego elektrolitu przy od
powiedniej elektrodzie przez całkowitą ilość 
rozłożonego elektrolitu, zapomocą n  i (1 —n ), 
a mianowicie n  dla anionu, a dopełnienie 
tej wielkości do jedności, t. j. ( 1 —n) dla ka
tionu, szybkości zaś wędrowania tych jonów 
przez u  i to otrzymamy równanie :

u 1—n
v ~  n

Z liczb przeprowadzania Hittorfa łatwo 
więc jest wyliczyć względne szybkości wędro
wania oddzielnych jonów danego elektrolitu, 
liczby te bowiem dadzą się eksperymentalnie 
oznaczyć. W samej rzeczy, jeżeli wiemy, ile

danego elektrolitu znajduje się przed prze
puszczeniem prądu przy danej elektrodzie 
i ile go pozostaje po przejściu prądu (co 
uskutecznić możemy na drodze analizy), to 
przez różnicę znajdziemy stratę przy danej 
elektrodzie; woltametr zaś wykaże nam wiel
kość całkowitej rozłożonej ilości. Stosunek 
obu tych liczb da nam względną szybkość 
wędrowania danego jonu, a uzupełnienie jej 
do jedności—względną szybkość drugiego 
jonu. Zaznaczoną powyżej metodą łatwo 
jest więc wyliczyć stosunek szybkości wędro

wania obu jonów, t. j. — .

Godnym kontynuatorem Hittorfa był Kobl- 
rausch (1869—1880), który badania w tej 
dziedzinie ułatwił znakomicie przez wypra
cowanie doskonałej swej metody oznaczania 
przewodnictwa elektrycznego. Metoda Kohl
rauscha polega na tych samych zasadach, co 
badanie przewodnictwa elektrycznego dru
tów metalicznych i opiera się na oznacza
niu oporów. Wpływ polaryzacyi usunięty 
tu jest przez stosowanie prądów zmiennych 
(dostarczanych przez aparat indukcyjny), 
w miejsce zaś galwanometru Kohlrausch 
używa telefonu, jako indykatora. Oznacza
ny tą metodą opór sprowadza się do jedno
stek rtęciowych ( 1  jednostka rtęciowa =  0,94 
ohma); wielkość odwrotna oznaczonego w ten 
sposób oporu, stanowi przewodnictwo.

Mierzenia przewodnictwa elektrycznego 
wykonał Kohlrausch dla płynów ekwimole- 
kularnych, otrzymując w ten sposób t. zw. 
przewodnictwo molekularne, oznaczone przez 
literę X.

W badaniach swoich nad elektroprzewod- 
nictwem Kohlrausch doszedł przedewszyst
kiem do poznania znamiennego faktu, źe 
w miarę rozcieńczania roztworu przewodni
ctwo to zmniejsza się wprawdzie, lecz nie 
tak szybko, jak koncentracya; rozcieńczanie 
więc roztworu powiększa względną zdolność 
przewodnictwa, która dąży w ten sposób do 
pewnego maximum. Maksymalne to prze
wodnictwo oznacza się przez Xoo.

Zapomocą swych oznaczeń przewodnictwa 
Kohlrausch doszedł dalej do drugiego waż
nego prawa.

Określając mianowicie różnice przewod
nictwa maksymalnego (X oo) raz dla dwu 
elektrolitów ze wspóloym anionem i różnemi
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kationami (np. KCł i NaCl), drugi raz dla 
dwu elektrolitów z innym wspólnym anio

nem i temiż samemi kationami (np. K N 0 3

i N aN 03), znalazł, źe różnice te są stałemi. 
Dowodzi to, że maksymalne przewodnictwo 
dla każdego jonu jest wielkością niezależną 
od tego, z czem ten jon jest połączony, inne- 
mi słowami, że przewodnictwo maksymal
ne (X oo) elektrolitu składa się addytywnie 
z dwu stałych, które, wedle Kohlrauscha, są 
nie czem innem, jak szybkościami wędrowa
nia jonów. Oznaczywszy szybkości te, jak 
poprzednio, przez u  i v, otrzymamy rów
nanie :

Xoo =  u  —|— v .
Znając z liczb przeprowadzania Hittorfa 

stosunek obu tych prędkości, możemy teraz 
z przewodnictwa elektrolitycznego, będącego 
sumą obu tych wielkości, łatwo wyrachować 
szybkość wędrowania oddzielnych jonów. Np. 
dla KC1 mamy :

Xoo (przy 25°) — u +  v =  140 
u : v — 0,491 : 0,509 , 

a więc Wk =  6 8 ,6  t;ci =  71,4 .

Prawo to zostało stwierdzone w zupełności 
przez sprawdzenie, źe empirycznie określone 
maksymalne przewodnictwo danego elektro
litu, t. j. X oo, zgadza się w zupełności z su
mą wartości u i v, oznaczonych z empirycz
nych danych u i X oo innych elektrolitów').

Powyższe równanie Xoo =  u +  v jest 
wyrazem prawa, zwanego prawem niezależ
nych szybkości wędrowania jonów.

Wyłożone powyżej rezultaty prac Clau- 
siusa, Hittorfa i Kohlrauscha, a szczególniej 
może sformułowane dopiero co prawo tego 
ostatniego, były tym materyałem bezpośred
nim, który odpowiednio przygotował grunt 
i który zdawał się czekać tylko na jakiś 
śmiały umysł, nie lękający się wyprowadze
nia tych wniosków, do jakich upoważniał. 
Twórcą nowej teoryi budowy elektrolitów, 
o której właśnie chcemy pomówić, był Svan-

*) Np. dla elektrolitu K N 03 je s t vso, — 67,4, 
dla AgCIOg je s t wAg =  58,5, a więc wAg - f  Vxo, 
=  129,9; oznaczone empirycznie XAguos =  124,2 
je st, ja k  widzimy, praw ie równe teoretycznej 
wartości.

te Arrhenius (1887). Teorya jego, zwana 
teoryą dysocyacyi elektrolitycznej, pomimo 
dobrego swego uzasadnienia, nie znalazła 
odrazu zupełnego uznania, gdyż zbyt silnie 
wstrząsała całym gmachem wyobrażeń, do 
jakich chemicy przywykli; jednakowoż w prze
ciągu kilkunastu lat swego istnienia, oddzie- 
lających nas od jej narodzin, okazała się tak 
dobroczynną w stosunku nietylko do pozna
nia mechanizmu przewodnictwa elektroli
tycznego i elektrolizy wogóle, lecz i do całe
go szeregu innych zjawisk, tłumacząc je 
w sposób prosty i naoczny, że w końcu zu
pełne odniosła zwycięstwo, i bodaj czy ma 
jeszcze przeciwników.

Arrhenius, rozpocząwszy badania nad 
przewodnictwem elektrycznem soli, zwrócił 
uwagę przedewszystkiem na fakt, stwier
dzony przez pomiary Kohlrauscha, że prze
wodnictwo elektrolityczne, odniesione do jed
nakowych ilości elektrolitu (a nie objętości) 
rośnie wraz z rozcieńczeniem, dochodząc 
wreszcie do swego maximum. Otóż A rrhe
nius twierdzi, że zjawisko to stąd tylko może 
pochodzić, źe nie wszystkie cząsteczki elek
trolitu biorą udział w przewodnictwie, lecz 
tylko pewien — z wzrastającem rozcieńcze
niem powiększający się ułamek, który na
zwał częścią aktywną.

Dla wytłumaczenia przyczyny tej „akty
wności” Arrhenius podał z początku nieza- 
dawalające jego samego objaśnienie, i do 
ostatecznego rozwiązania doszedł dopiero 
wskutek szczęśliwej asocyacyi myśli pomię
dzy zajmującem go zagadnieniem elektro- 
chemicznem a nową teoryą roztworów 
van’t Hołfa.

(Dok. nast.).
Wacław Mutermilch.

ELEKTRYCZNOŚĆ
n a  w y s t a w i e  p a r y s k i e j .

(Dokończenie).

Drugiem zadaniem maszyn z Pałacu elek
tryczności jest dostarczanie siły motorycznej. 
Pędzą więc one niezliczone mnóstwo moto
rów, które znów wprawiają w ruch najroz
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maitsze maszyny i przyrządy: od maszyn 
rolniczych i wind elektrycznych do zabawek 
dziecinnych. Środkiem lokomocji na wysta
wie jest oczywiście również elektryczność. 
Ona to posuwa ów na 3,5 km długi, tajem
niczy chodnik „trottoir roulant”, biegnący 
wzdłuż ulicy Narodów na Quai d’Orsay, 
bokiem pola Marsowego i przez ulice Paryża 
z powrotem na esplanady Inwalidów ku Sek
wanie. Plan podobnej komunikacyi bez 
przerwy zawdzięcza swe powstanie p. Henar- 
dowi już w r. 1889, ale wykonany został do
piero na wystawie w Chicago przez inży
nierów Silbseea i Schmidta, a potem powtó
rzony na wystawie berlińskiej w r. 1896. 
Twórcami obecnego chodnika, który, nawia
sem mówiąc, kosztował podobno tyle co wieża 
Eiffla, są inżynierowie Biot i Moncomble. 
Chodnik składa się z trzech platform, jednej 
stałej i dwu ruchomych. Platforma stojąca 
i pierwsza z ruchomych mają metr, druga 
zaś dwa metry szerokości. Pierwsza, wąska 
platforma ruchoma posuwa się z szybkością 
4, druga 8  km na godzinę i stosownie do tego 
objazd całej przestrzeni na pierwszej platfor
mie wymaga 52, na drugiej 26 minut. Każ
dy z chodników tworzy łańcuch bez końca, 
złożony z szeregu małych wagonów. Chod
niki wprowadzają się w ruch przy pomocy 
150 małych 5-konnych motorów elektrycz
nych o prądzie stałym, obracających za po
średnictwem kół zębatych jeden wspólny wał. 
Na tym wale umocowane są dwa koła, któ
rych średnice stosownie do szybkości obu 
chodników pozostają w stosunku 1 : 2. Pod 
każdym wagonem umocowana jest szyna i od
dzielne szyny połączone są ze sobą. Każde 
z kół przy obrocie, dzięki tarciu zabiera 
z sobą szynę, znajdującego się nad nim wa
gonu, i tym posobem posuwa go naprzód. 
Towarzystwo Westinghouse zbudowało dla 
tego przedsiębiorstwa osobną stacyą central
ną pod Biliancourt, gdzie wytwarzano trój
fazowy prąd zmienny o 50 peryodach i 5 000 
woltów i prowadzono na wystawę. Przy Quai 
d ’Osay znajduje się stacya drugorzędna i tu
taj prąd o wysokiem napięciu zostaje prze- 
transformowany na prąd o mniejszem napię
ciu i zasila dwa dziesięciobiegunowe motory 
trójfazowe o 850 kilowatach każdy. Z temi 
motorami łączy się bezpośrednio dziewięć 
dynamo-maszyn, które przy 290 obrotach na

minutę wytwarzają prąd stały o 500 woltach 
napięcia do poruszania wymienionych 150 
motorów równolegle złączonych. Dynamo- 
maszyny wzbudza się przy pomocy 30 kilo
watowych maszyn o 500 woltach napięcia, 
połączonych również z pędzącemi trzyfazo- 
wemi motorami. Przez wyłączanie opornika 
maszyny wzbudzającej zwiększa się powoli 
napięcie dynamo-maszyn i co za tem idzie 
szybkość obrotu motorów pędzących chodnik. 
Gdy dynamo i maszyna wzbudzająca mają 
jednakowe napięcia, ta ostatnia wyłącza się 
i dynamo wzbudza się dalej sama.

Dla komunikacyi w kierunku przeciwnym 
zbudowano obok i równolegle do chodnika 
kolej elektryczną. Kolej ta otrzymuje prąd 
500-woltowy z tej samej stacyi centralnej 
co i motory chodnika, przy pomocy trzeciej 
bocznej szyny, leżącej na izolatorach porce
lanowych. Drogę powrotną dla prądu two
rzą zwykłe szyny. Kolej biegnie przeważnie 
po poziomie i tylko w pewnych miejscach 
podnosi się do wysokości chodnika. Szyb
kość kolei na otwartych miejscach wynosi 
18 km. Urządzono 5 stacyj, a pociągi cho
dzą co 1  '/a minuty i składają się z wagonu 
motorowego i dwu przyczepionych, dając po
mieszczenie dla 200 osób. Wagon mo
torowy zaopatrzony jest w dwa motory 
35-konne.

Aby ułatwić publiczności zwiedzanie pawi
lonów posiadających galerye, zbudowano ru
chome wznoszące się w górę platformy na 
wzór używanych w wielkich sklepach New- 
Yorku. I tu także siłę poruszającą stanowią 
elektromotory.

Oglądając inne działy elektrotechniki na
potykamy takie mnóstwo przedmiotów i przy- 
tem tak różnorodnych, że wprost niewiadomo 
na co zwrócić szczególną uwagę. I  tutaj 
więc ograniczymy się tylko na przytoczeniu 
pewnej ilości rzeczy i wynalazków nowych 
lub ulepszonych.

W dziale elektrochemicznym widzimy więc 
np. rysunki pieców elektrochemicznych i pro
dukty w nich wytwarzane, dalej produkty 
reakcyi węgliku wapnia na sole metaliczne 
i tlenki, próbne kawałki żelaza elektrycznie 
pokrytego cynkiem, różne rodzaje dawnych 
i nowych akumulatorów i t. d.

W cour d ’honneur Pałacu elektryczności 
pomieszczono oprócz przedmiotów z zakresu
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oświetlenia i inne przyrządy elektrotechnicz
ne, a więc przedewszystkiem telegrafy i tele
fony. W oddziale telegrafii widzimy przy
rządy najnowszej budowy, wszelkich rodza
jów i systemów, a wśród nich honorowe j  
miejsce zajmuje telegraf bez drutu Marconie- [ 
go i przyrząd telegraficzny Pollaka i Viraga.

Dla telegrafii bez drutu urządzono dwie 
stacye, wysyłającą i odbiorczą, oddzielone od 
siebie długością hali honorowej. Pomimo 
nieznacznej odległości między stacyami, dru
ty, przeznaczone do wysyłania i przyj mowa- | 
niafal elektrycznych, przeprowadzono długie, 
bo przez całą wysokość hali, a to dlatego, że 
z powodu wielkiej ilości pomieszczonych 
w hali oddzielnych pawilonów, maszyn i przy
rządów, trudno było przewidzieć na jakiej 
wysokości fale elektryczne dojdą do stacyi 
odbiorczej.

Na odbytym z powodu wystawy kongresie 
elektrotechnicznym, w rzędzie sprawozdań j  

znajdował się odczyt d-ra Blochmanna o spo- ! 
sobie oddziaływania fal elektrycznych na | 
przyrządy telegraficzne. Zdaniem sprawo j 
zdawcy środkiem pośredniczącym jest elek- j 
tryczność atmosferyczna i na uzasadnienie 
tego twierdzenia przytacza fakt, że na tele
grafowanie bez drutu wywiera szkodliwy 
wpływ nawet bardzo odległa burza. Płasz
czyzny jednakowego potencyału, otaczające 
ziemię, nie zostają naruszone przez wprowa
dzone w atmosferę niezbyt znacznych rozmia
rów ciało, a więc np. drut pionowy. Gdy 
jednak w drucie wzbudzamy fale elektryczne, 
te ostatnie zmieniają układ płaszczyzn rów
nego potencyału i rozchodzą się. Drut słu
żący do przyjmowania fal, a połączony z przy
rządami odbiorczemi, doprow adzacie  do 
tych przyrządów.

Ostatnim wyrazem ulepszeń na polu zwyk
łej telegrafii jest przyrząd Pollaka i Vi- 
raga *) w najnowszej udoskonalonej for
mie, którą p. Pinter opisał w swym odczycie 
na kongresie elektrotechnicznym. W tej 
nowej postaci przyrząd obu wynalazców wy
pisuje treść telegramu już nie w formie zyg
zakowato biegnących kresek, lecz literami 
alfabetu, co umożliwia bezpośrednie odczyta
nie telegramu. Dzieje się to przy pomo
cy rozłożenia liter na elementy składo-

*) Patrz n-r 42 Wszechświata z r. 1899.

we pionowe i poziome, przyczem z użytych 
w tym razie dwu telefonów, przenoszących 
impulsy prądu, jeden pośredniczy w rysowa
niu linij pionowych. Szybkość telegrafo
wania tym przyrządem wynosi 60000 słów 
na godzinę. Jest to największy wynalazek 
w tej dziedzinie od czasu pojawienia się przy
rządu Hughesa, to też zapewnia wynalazcom 
jedno z pierwszych miejsc w historyi rozwoju 
telegrafii.

Pokaźnie przedstawia się również praca 
na polu telefonii. Widzimy więc najpierw 
cały szereg coraz to doskonalszych przyrzą
dów do zwykłego telefonowania, całkowite 
urządzenia stacyj telefonicznych z szafami 
do połączeń tak zbudowanemi, że telefonistka 
może ze swego miejsca dokonać kilkunastu 
tysięcy połączeń, i t. p.

Z nowszych wynalazków znajduje się głoś
no mówiący telefon i znany już czytelnikom 
Wszechświata telegrafon. Telefon głośno 
mówiący działa na wystawie, przenosząc roz
mowę z odległej o kilka kilometrów fabryki 
elektrotechniczej Postel Vinay.

Poza wspomnianemi działami specyal- 
nemi, istnieje jeszcze oddział ogólny, do 
którego wciągnąć możemy wszelkie przyrzą
dy nieobjęte przez tamte. Tu spotykamy się 

i  z taką ilością zastosowań elektryczności, że 
j wszystkich wymienić nawet niepodobna.
| Są tu więc przyrządy do mierzenia elektrycz

ności, oporniki, wentylatory, piece elektrycz- 
j  ne, rurki Crookesa i Rontgena, materyały 
[ izolacyjne, przewodniki, kompletne urządze

nia tramwajowe, pompy, naczynia kuchenne, 
przyrządy do kąpieli elektrycznych, przy
rządy sygnałowe i t. d. Wśród tych ostat
nich znajduje się w oddziale amerykańskim 

| przyrząd nazwany przez wynalazcę „telese- 
mem”, a służący do sygnalizacyi w hotelach,

I biurach i t. p.
Do użytku hotelowego może być zastoso- 

; wany wysyłacz w formie okrągłej tarczy, za- 
| opatrzonej w strzałkę. Na tarczy wypisane 
i są nazwy rozmaitych przedmiotów, jako to:
' listy, gazety, śniadanie i t. d. Ilość przed

miotów wymienionych jest ograniczona tylko 
rozmiarami tarczy. Przy średnicy 25 cm 
np. mieści się na tarczy 136 nazw. Gdy 
gość hotelowy żąda gazet, to wystarcza na 
stawienie strzałki na „gazety” i pociśnięcie 
guzika, aby odbieracz wskazał rzecz żądaną.
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Odbieracz składa się ze skrzynki, na 45 cm 
długiej i 27 wysokiej, w której mieści się 
300 numerów, wypisanych na okrągłych pla
tynowych blaszkach. Blaszki te, pogrążone 
w roztworze jodku potasu, mają 5 mm śred
nicy i są połączone z przewodnikami dodat- 
niemi, biegnącemi od różnych przyrządów, 
telefonów, telegrafów lub podziałek sygnało
wych na tarczy. Gdy obwód zostanie zam
knięty, jodek potasu rozkłada się i jod wolny 
osiada na odpowiedniej blaszce platynowej 
nadając jej charakterystyczne, łatwe do spo
strzeżenia zabarwienie. Po przerwaniu prą
du jod przechodzi znów w Jodek potasu, 
przyczem szybkość reakcyi można dowolnie 
regulować od 30 sekund do 5 minut. Moż
na też zabarwienie blaszki usunąć natych
miast mechanicznie przez naciśnięcie grusz
ki kauczukowej wpędzającej powietrze do 
skrzynki. Zaletami tego dowcipnego che
micznego sygnalizatora są małe rozmiary, 
pozwalające jednym rzutem oka objąć wszyst
kie numery, łatwość usunięcia sygnału 
i cichość działania tak ważna np. na stacyach 
telefonicznych.

Przejdźmy teraz z ogólnej wystawy do od
działu, leżącego w lasku Yincennes, gdzie 
znalazły pomieszczenie, między innemi, ko
leje i inne rodzaje lokomocyi.

Jakiż i tu postęp w dziedzinie elektrotech
niki! W roku 1879 na wystawie przemy
słowej w Berlinie Siemens zbudował pierwszą 
kolej elektryczną długości 300 m, a w r. 1889 
ukazały się na ulicach Pesztu pierwsze 
tramwaje elektryczne. Dziś sieć tramwa
jowa liczy tysiące kilometrów i elektryczna 
kolej wiezie nas na szczyt niebotycznej Jung- 
frau. Na wystawie widzimy tedy cały sze
reg tramwajów elektrycznych, samochody, 
które nawiasem mówiąc, pod wielu wzglę
dami ustępują dotychczas benzj nowym, i elek
tryczne lokomotywy szerokotorowe.

Elektryczność jako siła pociągowa na ko
lejach normalnych używana jest obecnie 
przeważnie w miejscach gdzie dym lokomo
tyw stanowi poważną niedogodność, a więc , 
np. w długich tunelach i kolejach podziem- j  

nych. Z tego też względu zarząd kolei Orlean- j  

skiej zaprowadził lokomotywy elektryczne 
na przedłużeniu linii od placu Austerlitzu do 
dworca zbudowanego tuż przy wystawie na 
Quai d’Orsay. Elektryczna również jest |

otworzona w lipcu podziemna kolej miejska 
w Paryżu, która robi 60 lcm na godzinę i pro
wadzi od lasku Yincennes do Pól elizejskich.

Między innemi elektryczną lokomotywę 
wystawiła berlińska Allg. Elektr. Gesel- 
schaft. Lokomotywa ta na płaszczyźnie jest 
w stanie ciągnąć pociąg ważący do 300 tonn 
z szybkośeią 30 km na godzinę. Lokomo
tywa zbudowana jest ze stali i żelaza i waży 
24 tonny. Posiada ona dwa motory o sile 
400 koni; motory robią około 800 obrotów 
na minutę przy 500 woltach napięcia i spo- 
trzebowują 550 amperów prądu. Doprowa
dzanie prądu odbywa się przy pomocy kilku 
8  mm grubości drutów, zawieszonych na pięć 
metrów nad poziomem.

W Vincennes znajduje się również na 60 m 
długi próbny kawałek napowietrznej kolei 
elektrycznej, łączącej miasta Barmen i El- 
berfeld. Wagon wisi na jednej szynie na 
wysokości kilkunastu metrów nad poziomem.

Uogólniając wszystko cośmy dotychczas 
powiedzieli, dochodzimy do wniosku, że w dzia
le maszyn elektrycznych wystawa paryska 
nie daje nam nic zasadniczo nowego. Nie
ma np. żadnego nowego rodzaju prądu jak 
to miało miejsce na wystawie we Frankfurcie 
nad Menem w r. 1892, gdzie poraź pierwszy 
spotkano się z trzyfazowym prądem zmien
nym. Natomiast znajdujemy u wszystkich 
wystawców dążność do budowania maszyn 
elektrycznych niepraktykowanej dotychczas 
wielkości i wydajności. Maszyny te w nie
których przypadkach mogą dawać, stosownie 
do rodzaju sprzęgu, różne gatunki prądu, 
a mianowicie jedno- lub trzyfazowy prąd 
zmienny. Prawie wszystkie wielkie fir
my obok zwykłych dynamo-maszyn wysta
wiły i podobne olbrzymy.

Choć niema więc nic zasadniczo nowego, 
to jednak wykonanie oddzielnych części 
przedstawia wiele ulepszeń, do których fa
brykanci doszli z biegiem lat i które usuwają 
liczne błędy i wady dawniejsze.

Kównież i w budowie przyrządów mierni
czych osięgnięto znaczny postęp zarówno 
co do dokładności pomiarów, jak i w ozna
czeniu olbrzymich wartości prądu, napięcia 
i energii. Nauczono się też cenić znaczenie 
doskonałego materyału i znakomitej roboty. 
Do postępu dopomaga również i to, że fabry
ki, wskutek wieloletniej działalności na tem
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polu, posiadają obecnie liczny zastęp dosko
nale wyszkolonych inżynierów i mechaników.

Poświęcić należy jeszcze slow kika kongre
sowi elektrotechnicznemu, który odbył się 
w Paryżu między 18 —25 sierpnia. Zebra
nych z całego świata uczonych i inżynierów 
powitał w imieniu Francyi p. Mougeot, pod
sekretarz stanu poczt i telegrafów, poczem 
kongres wybrał prezydyum, na którego czele 
stanął p. Mascart znany fizyk i elektrotech
nik francuski i prezes komisyi organizacyj
nej kongresu. Kongres podzielony został 
na pięć sekcyj. Sekcya pierwsza obejmo
wała metody naukowe i przyrządy miernicze; 
sekcya druga wytwarzanie energii elektrycz- 
neJ> j ej przekształcanie, przesyłanie i po
dział, komunikacyą elektryczną i oświetlenie. 
W sekcyi trzeciej rozpatrywano zagadnienia 
z dziedziny elektrochemii, a więc badania 
teoretyczne nad przewodnictwem gazów roz
rzedzonych, szybkością i ruchem jonów, dzia
łaniem chemicznem iskry i t. p , dalej zajmo
wano się przyrządami do badań elektroche
micznych, analizami, przemysłem i zastoso
waniami elektrochemii. Sekcya czwarta po
święcona była sprawom telegrafii, telefonii 
i innych zastosowań elektryczności. Sekcya 
piąta, nakoniec, nosiła miano elektro-fizyolo- 
gicznej. Tu badano sprawę wytwarzania 
elektryczności przez organizmy zwierzęce 
i odwrotnie działanie elektryczności na takież 
organizmy. Rozpatrywano też różne zja
wiska fizyologiczne i niebezpieczeństwa gro
żące nam ze strony elektryczności, a więc 
śmierć przez dotknięcie się przewodników 
i przez uderzenie pioruna.

Nie możemy podawać na tem miejscu 
szczegółowego sprawozdania z przebiegu ob
rad nad różnemi działami elektrotechniki 
zaznaczyć jednak można, że w sekcyi pierw
szej na wniosek p. Hospitalier jednostce 
c. g. s. pola magnetycznego nadano prawie 
jednogłośnie nazwę „Gauss”, a jednostce 
prądu magnetycznego miano „Maxwell”.

Szkic niniejszy zakończyć możemy słowami 
p. Mascarta, wypowiedzianemi do zebranych 
w dniu otwarcia kongresu.

,W  chwili gdy zbliża się koniec wieku, 
mówił sądziwy przewodniczący, można rzucić 
okiem wstecz na drogę przebieżoną. Na 
początku bieżącego stulecia, pierwszy konsul, 
będąc obecny przy doświadczeniach Yolty,

wyrzekł, że ta gałęź fizyki wstępuje na drogę 
wielkich odkryć. Żadna przepowiednia nie 
sprawdziła się równie dokładnie. Odkrycia, 
które nastąpiły od tego czasu, posiadają wy
jątkowy charakter w historyi rozwoju ludz
kiego. Najwybitniejsze umysły poświęciły 
swój geniusz na zgłębienie zjawisk elektrycz
nych, a za niemi przyszła cała armia inży
nierów, aby nadać tym zjawiskom zastoso
wanie praktyczne.

„Elektryczność przeniknęła do wszystkich 
gałęzi przemysłu, pokonała odległości, prze
była ocean i zbliżyła narody; ona też odegra 
głównę rolę w urzeczywistnieniu marzenia, 
które budzi się wśród wszystkich narodów 
cywilizowanyeh, o ogólnem braterstwie. Cały 
wiek na wypełnienie tego dzieła to wiele dla 
współczesnych, ale bardzo mało w historyi 
ludzkości. Gdy nasi prawnukowie będą 
mieli sądzić wiek X IX , to doznają zapewne 
wrażenia niespodzianki i podziwu stwierdza
jąc, że tylu rzeczy dokonano w przeciągu jed
nego tylko wieku”.

W. St. Wróblewski.

KRONIKA NAUKOWA.

—  Spłaszczenie planety Marsa. Schur, dy
rektor obserwatoryum w Getyndze, zmierzył 
spłaszczenie Marsa zapomocą heliometru. Wy
niki jego spostrzeżeń z roku 1896 i 1889 wyka
zały mu to spłaszczenie w stosunku 1 do 50, 
a więc daleko znaczniejsze niż te, które wypadły 
z obliczeń Struvego (1 /190) i Barnarda (1/107) 
Co ważniejsza, cyfra ta  nie zgadza się zupełnie 
z wynikiem badań czysto teoretycznych Adamsa, 
a jednak obserwacye te  były robione nadzwyczaj 
starannie.

Skądinąd znów Hartwig obliczył spłaszczenie 
to w stosunku 1 do 85 w r. 1878, w S trasbur
gu, zapomocą, małego heliometru, a w 1890, 
1894 i 1899 stosunek ten wypadł mu jak  1 
do 102.

(Rev. Scieut.). S.

—  Wpływ promieni słonecznych na zdolność 
kiełkowania nasion. Szereg doświadczeń do
wiódł, że światło słoneczne przy współudziale t le 
nu powietrza, ale bez udziału promieni ciepłych 
niszczy i suche i wilgotne bakterye i ioli zarodki 
(spory). Wobec tego nasuwa się pytanie, czy 
suche nasioua jawnokwiatowych, wystawione 
przedtem na działanie promieiii słonecznych, oka-
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żują inną zdolność do kiełkowanie, niż te, które 
zostawały w ciemności. To ciekawe pytanie roz
wiązała w tych czasach panna Tina Tammes. 
Opis badań swoich i ich wyników zamieściła ona 
w Landwirthschaftliche Jahrbiicher 1900. Panna 
Tammes do badań swych urządziła aparat, 
w którym jedna część nasion była wystawiona na 
działanie promieni słońca, druga zaś wciąż znaj
dowała się w ciemności. Dla kontroli inną część 
wziętych nasion umieszczono w zwykłej szafce 
laboratoryjnej. Aparat wciąż ochładzano wodą, 
tak że i w ciemnej i w jasnej połowie jego tem
peratura przez cały czas badań pozostawała je d 
nakowa, wyjąwszy w południe, kiedy w połowie, 
zostającej pod działaniem słońca, tem peratura 
podnosiła się o 5°. Hygrometr wciąż pokazywał 
zupełną suchość powietrza wewnątrz. Nasiona 
zostawały w aparacie od d. 17 lipca do d. 30 
sierpnia, t. j .  przez dni 44 i słońce działało na 
nie przez 216 godzin. Wzięte były nasiona ro 
ślin z miejscowości wilgotnych i suchych, jedno- 
liściennych (Allium fistulosum) i dwulistniowych, 
wielkie (Vicia faba) i małe (Erythraea, Nicotiana 
rustica), jaśniej (Helianthus annus) i ciemniej 
(D atura stramonium) zabarwione. Wszystkie 
one, oprócz Yicia faba, pochodziły z ogrodu bo
tanicznego w Groningen i ponieważ były zebrane 
zaraz po dojrzeniu, nie zostawały więc przed
tem przez czas dłuższy na słońcu. Po wyjęciu 
nasion w d. 30 sierpnia okazało się, że nasiona 
jednej i tej samej rośliny różnie są zabarwione, 
stosownie do tego, w jakiej części aparatu zosta
wały : np. nasiona Nicotiana, Oryza i Helian
thus wystawione na słońce stały się jaśniejszem i, 
E rythraea— cokolwiek ciemniejszemi, a Yicia fa
ba zupełnie ciemno-bronzowego koloru. Wyjęte 
z aparatu, przechowywane były w zupełnej 
ciemności aż do chwili wysiania. Wiosną, kiedy 
przystąpiono do ich siania, różnica zabarwienia 
znikła, oprócz Vicia faba.

Z rezultatów, otrzymanych po wschodzie po
sianych nasion, panna T. Tammes wnioskuje, że 
promienie słoneczne nie wywierają ani szkodli
wego, ani dodatniego wpływu na zdolność kieł
kowania nasion, wystawionych przez dłuższy 
czas na ich działanie,

A. C.

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

Towarzystwo królewskie w Londynie przy
znało prof. Berthelotowi w Paryżu medal Co- 
playa „za świetne zasługi dla nauki chemicznej” . 
Prof. Becąuerel w Paryżu otrzymał od tegoż To
warzystwa medal Buinforda za odkrycie niewi
dzialnych promieni uranowych. Medal Davye- 
go przyznano prof. W. Kornerowi za świetne 
badania nad teoryą związków aromatycznych.

ROZMAITOŚCI.

—  Eksploatacya dyamentów czarnych w Bra
zylii. Czarne dyamenty znajdowane są w pro- 
wincyi Bahia, mniej więcej o dzień drogi od jej 
stolicy, czy to statkiem parowym do San Felix, 
czy koleją do Bandeira do Mello. Najobfitsze 
wszakże kopalnie leżą na brzegu rzeki Paraga- 
80U, o dwa dni drogi na mułach od miasta Bahii. 
Prawdopodobnie dyamenty czarne znajdują się 
wszędzie, wohec jednakże pierwotnych metod 
eksploatacyi, opłaca się ona tylko w łożysku 
Paragasou i jego przypływu, San Antonio lub 
też na zboczach pasma Sierra Leonas. Dyamenty 
znajdują się tam w zlepieńcach, z ziarnek kwarcu 
i gliny żelazistej, leżących na podłożu glin.

I Dwa rozróżniają g a tunk i: „carbony” i „borty” ; 
pierwsza nazwa stosuje się do nieprawidłowych 
szarych lub czarnych krystalicznych odłamów 
o budowie ziarnistej, połysku żywicznym, nietop- 
liwych,o twardości dyamentu; borty są mniej nie
prawidłowe, bardziej kuliste, z zawikłaną bu
dową krystaliczną na powierzchni. Eksploatacya 
odbywa się w następujący sposób: wyszukują 
miejsca na rzece, nie głębsze nad 6 m, gdzie 
prąd je st nader slaby. W dno rzeki wtykają 
drąg długi, nurkom do wydostawania się na po
wierzchnię wody pomocny Doskonałe wyćwi
czeni nurkowie do 1Y2 minuty mogą przebywać 
pod wodą; mają oni przy sobie worek otwarty, 
do którego zbierają bez wyboru żwir z dna rzeki. 
Żwir ten wysypują na wysokim brzegu, w miej
scu od powodzi zabezpieczonem. W ten sposób 
ciągnie się praca podczas sześciu suchych mie
sięcy, i zostaje przerwana wraz z początkiem 
pory deszczowej, gdy woda przybierać a szyb
kość prądu zwiększać się zacznie. Podczas 
mokrego okresu przemywają już tylko zebrany 
żwir i wyszukują w nim dyamenty. Głębszych 
miejsc na rzekach wcale nie eksploatują, choć 
mogłyby tam być z korzyścią zastosowane dragi 
mechaniczne. Niekiedy bywa eksploatowany za- 
poraocą sztolni piasek na zboczach gór; i tu  
praca trw a podczaą suchej pory roku, a podczas 
deszczowej przemywają tylko zebrany materyał. 
Wielkość dyamentów czarnych waha się między 
wymiarami ziarnka piasku a kryształem wagi 
975 karatów. Największy znany dotychczas 
dyament czarny znaleziono w 1894 roku i spie
niężono w Paryżu za 81000  marek. Wogóle 
jednak najbardziej poszukiwane są małe dyamen- 
ty, wagi od 1 do 3 karatów, używane do budowy 
przyrządów wiertniczych; dlatego też większe na
wet okazy tłuką na drobniejsze odłamy, jako 
bardziej pokupne. Siedlisko handlu czarnemi 
dyamentami mieści się w Bahii; wobec znaczne
go obecnie zapotrzebowania ceny są dość wy
sokie, choć znacznym podlegają wahaniom. 
Wogóle obliczać je  można na 93 marki za karat.

X
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WIADOMOŚCI BIBLIOGRAFICZNE. 

Opuściły prasę :

—  Tora X I Prac matematyczno-fizycznych.
8-ka większa, str. 268. W arszawa, 1900.

—  Zeszyt 5 — 6 (ostatni) tom u IV Wiadomo
ści matematycznych za rok 1900.

—  S. Zaremba. O równaniu o pochodnych 
cząstkowych pM +  -f- f  =  o i o funkcyach 
harmonicznych. (Odbitka z t. X I-go „Prac m ate
matyczno-fizycznych). 8-ka większa. S tr. 94.

—  £. Picard. Odczyty o rozwoju niektórych 
teoryj zasadniczych analizy matematycznej w wie
ku X IX . Przełożył za upoważnieniem autora S. 
D ickstein. Wydawnictwo „W iadomości m atem a
tycznych” . 1800. 8 ka. Str. 59.

N e k r o lo g ia .

Ś. p. Hipolit Cybulski, były Starszy Ogrod
nik Ogrodu Botanicznego, współpracownik 
Wszechświata i Pamiętnika Fizyograficzne- 
go, zamiłowany i biegły znawca flory krajo
wej, przeniósł się do wieczności d. 9 b. m., 
przeżywszy lat 72.

Spokój jego pamięci.

SPROSTOWANIE.

W n-rze 49 Wszechświata, str. 770, łam I, 
w. 14 i 15 od góry, za m ia s t: „w miejscu zetknię- 
cin się obu metali z cieczą” , powinno być : 
„w miejscu zetknięcia się obu metali ze sobą czy 
też metali z cieczą” .

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 d. 5 do d. 11 grudnia 1900 r.

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