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R z u t  o k a  n a  ro zw ó j b u d o w y  

m a s z y n  p a r o w y c h .

W ystawa paryska w ostatnim roku X IX  
stuleciu pozwoliła na przegląd postępów 
w technice, przemyśle i handlu, przyczyniła 
się też niemało do sporządzenia wykazów 
dorobku umysłowego ludzkości w kierunku 
ujarzmienia sił przyrody przez człowieka. 
Wystawy powszechne, wytwór ubiegłego stu
lecia, jakkolwiek mają poważne strony ujem
n e—kosztując wiele, pochłaniając czas spe- 
cyalistów, pracujących w rozmaitych gałę
ziach wiedzy stosowanej, posiadają jednak 
duże zalety, które cechowały je  poprzednio 
i o ile sądzić można występują i dziś juź, j a 
ko wynik wystawy ostatniej. Mam tn na 
myśli przedewszystkiem dążenie do dopro
wadzenia c?  jednego poziomu wiedzy tech
nicznej rozmaitych narodowości i zlanie się 
w jednym prądzie ogólnym usiłowań, prze
jawiających się na całej kuli ziemskiej. 
Pierwsze wystawy powszechne uderzały zwie
dzających pewnem rozstrzeleniem kierunku 
pracy technicznej; wyjaśniła się jednak przez 
to konieczność pracy wspólnej bardziej sku- 
piopej, wystawa też ostatnia dawała wraże
nie skoncentrowania, prowadzonego usta

wicznie i doprowadzonego w chwili obecnej 
do wysokiego stopnia rozwoju. Przechodząc 
pomiędzy szeregami maszyn, strzelających 
miejscami pod samo wiązanie dachowe wy
niosłych hal, lub pełgających po ziemi, którą 
zakrywały metalową siecią składowych swych 
części, badacz uważny spostrzegał przede- 
wszy-itkiem wspólny cel zasadniczy tych 
wszystkich u rządzeń : wyzyskanie sił przy
rody w sposób najbardziej racyonalny i eko
nomiczny. Ginął tu widok miejscowości p ra 
wie zupełnie lub teź całkowicie, wysuwały się 
zaś na pierwszy plan cechy wspólne dla zja
wisk całej przyrody; wyzyskanie zaś tych 
ostatnich musi iść szlakiem niwelacyjnym, 
doprowadzającym do jednego poziomu, jedna 
bowiem może być tylko droga prawdziwa 
i najkrótsza, prowadząca od założeń podsta
wowych do celów ostatecznych. Pod tym 
względem wystawa paryska była ciekawym 
i pouczającym sprawdzianem ogólno ludz
kich charakterystycznych cech cywilizacyi 
i poszczególnych narodów. Gdy w jednej czę
ści terenu wystawowego szereg pawilonów 
państw najrozmaitszych, narodowości licz
nych, wykazał w całej pełni stan ich cywili
zacyi, jako wynik warunków miejscowych 
obecnych i dawnych, gdy w drugiej części 
dzieła sztuki wszechświatowej przedstawiły 
rozwój i sposób pojmowania piękna przez



82 Nr 6

ludzi, trzecia—skupiona przeważnie na polu 
Marsowem, poświęcona została technice, ja 
ko umiejętności wyzyskania sil przyrody na 
korzyść ludzkości. I  gdy pierwsze dwie były 
stwierdzeniem myśli, że „co kraj, to oby
czaj”, ponieważ opierały się na odmiennych 
warunkach miejscowych, na odmiennem od
czuwaniu piękna przez rozmaitych ludzi, 
o tyle ta  ostatnia jaskrawym była dowodem, 
że siły przyrody są ogólne, wyzyskanie ich 
opierać się może jedynie na ich poznaniu, 
warunki zaś poszczególne wpływać mogą wy
łącznie na ich rozkład lub rozwój historycz
ny, bynajmniej zaś nie na charakter pracy 
technicznej. Nie należy przypuszczać, żeby 
wypowiedziany ogólny pogląd na kierunek 
techniki nie dopuszczał wyjątków w chwili 
obecnej i by wyjątki te  nie były widoczne na 
wystawie. Zauważyć jednak należy na usp ra
wiedliwienie icb, że technika w swej postaci 
dzisiejszej je s t wytworem młodym, że roz
wój poglądów o wszechświatowym jej biegu 
datuje zaledwie od la t kilkudziesięciu, je 
żeli nie kilkunastu. Z  drugiej zaś strony 
liczyć się należy z warunkami pracy ludz
kiej, zawierającej zawsze błędy, nie dosko
nałej, lecz statecznie dążącej do doskonało
ści. W obudwu jednak kierunkach wystawy 
powszechne przyczyniły się znakomicie do 
usuwania istniejących b łędów : utrwaliły,
można nawet powiedzieć, wyrobiły pojęcie 
o doniosłości i racyonalności wspólnej ogólno
ludzkiej pracy technicznej. Pozatem zaś 
wywierały znaczny, dziś zaś wywierają jesz
cze silniejszy wpływ na udoskonalenie sposo
bów pracy technicznej. Zauważmy tylko, 
że każda wystawa powszechna skupia w so
bie najlepsze wytwory pracy ludzkiej i wy
tw arza rywalizacyą wzajemną. Zwycięstwo 
w tym turnieju jest warunkiem powodzenia 
materyalnego jednostki wytwórczej i samo 
dążenie egoistyczne, nie mówiąc już o celach 
ogólniejszych, skłania techników do rugowa
nia urządzeń nieracyonalnych, wprowadzenia 
zaś do użytku technicznego tego, co jest naj- 
lepszem i uzasadnionem. W ocenie zaś gra 
rolę nietylko sąd grona sędziów, „jury” wy
stawowego, lecz i opinia, wytwarzana i roz
szerzana przez znawców fachowych. Oni też 
niejeden objaw dodatni pozyskują dla skarb
nicy swej wiedzy i stosują następnie w swej 
pracy wytwórczej.

Pragnąc wykazać na przykładzie potwier- 
dzenie istnienia prądów ogólnych naukowych 
w technice, wybraćbym mógł dowolny jej 
odłam i w nim niewątpliwie znalazłby się 
odpowiedni m ateryał do uzasadnienia. Do 
wyboru działu maszyn parowych skłoniła 
mnie doniosłość ich w naszem życiu codzien- 
nem, dostępność tematu i zainteresowanie, 
jakie wzbudzają powszechnie. Pozatem mia
łem na widoku przedstawienie w krótkim za
rysie rozwoju ich budowy, do czego wiek 
X I X  niejednę przyłożył cegiełkę. Ze wzglę
du zaś, że zaczątki ich kryją się w wieku 
X V I I I  i sam rdzeń wynalazku sięga zaled
wie końca tego stulecia, sięgnijmy naprzód 
do historyi rozwoju maszyn parowych, 
przejdźmy następnie do stanu ich na wysta
wie paryskiej, tym bilansie końca stulecia, 
zastanówmy się wreszcie nad czynnikami 
podstawowemi, kierującemi w chwili obecnej 

.losam i tego działu techniki.

I.

Pierwsze początki maszyn parowych kryją 
się w zamierzchłej przeszłości, mają jednak 
tak  słaby związek z późniejszem ich zastoso
waniem praktycznem, że wątpliwemi się wy
dają przypuszczenia, wysnuwane obecnie 
przez niektórych badaczów co do stosowania 
tych maszyn w starożytności lub wiekach 
średnich. Niepodobieństwem jest twierdzić, 
by starożytni nie znali zasadniczych własno
ści pary. Praktyka bowiem życiowa musiała 
zwrócić uwagę na fakt, że woda, gotująca się 
w zamkniętem naczyniu, może wyrzucić po
krywę lub nawet spowodować wybuch, wsku
tek nagromadzenia znacznej ilości pary. Z ja 
wisko to było tak  znane, że Arystoteles 
i Seneka przypisywali nawet powstawanie 
trzęsienia ziemi działaniu pary podziemnej, 
skąd nie wynika jednak, by para wodna była 
zaprzęgnięta do pracy w maszynie, jak to 
już w owe czasy miało miejsce z żaglami, 
wiatrakami lub młynami wodnemi, opartemi 
na działaniu wiatru lub wody. Najlepiej 
znanym przyrządem, dowodzącym jakoby 
zapoczątkowania maszyn parowych w staro
żytności, jest opisany przez H erona aleksan
dryjskiego (na 120 lat przed Chrystusem) 
i podany również przez Witruwiusza mecha
nizm eolipili. Zasada tego przyrządu (fig. 1)
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polega na ogrzewaniu naczynia a, zawiera
jącego wodę, opartego na dwu łożyskach cc 
i połączonego z rurką zamkniętą b, prosto
padłą do osi obrotu. Para, wytworzona 
wskutek ogrzewania, wychodząc przez otwór, 
pozostawiony w ściance bocznej rurki, wywo-

Fig. 1.

łuje obrót przyrządu w kierunku przeciw
nym do kierunku wychodzącej pary przez 
oddziaływanie, podobnie jak  to ma miej
sce z cofaniem się armaty w chwili wy
strzału.

Wieki średnie pozostawiły teź po sobie 
niejedno podanie o stosowaniu siły pary, np.
0 zbudowaniu w 980 roku organów z miecha
mi, wprawianemi w ruch siłą pary, o budo
wie w X V  wieku przez słynnego m alarza
1 mechanika Leonarda Vinci arm aty, w któ
rej prężność pary miała zastąpić siłę wybu
chową prochu i t. d. Pierwsze jednak wia- 
rogodne wiadomości, dotyczące fizyki pary 
i historyi maszyny parowej, związane są 
z życiem francuza Dyonizego Papina, uro
dzonego w d. 22 kwietnia 1647 roku. Zbli
żenie w Paryżu z Chrystyanem Huyghensem, 
słynnym rywalem Newtona, zwróciło Papina 
z drogi studyów medycznych do badań fizycz
nych, nad któremi w następstwie pracował 
wspólnie z Robertem Boylem, gdy w r. 1665 
pojechał do Anglii. W  r. 1681 opisał wy
nalazek. znanego kociołka parowego z klapą 
bezpieczeństwa. Następnie Papin pracował 
nad nowym motorem o działaniu wybucho- 
wem—bezowocnie, wreszcie nad maszyną 
parową, zbudowaną na zasadzie gotowania 
i skraplania wody '). W r. 1705 Leibnitz

*) Myśl urzeczywistniona została wkrótce przez 
Newkomena.

zawiadomił Papina o wynalazku Saveryego, 
czern skłonił go do ubiegania się o pierw
szeństwo swego wynalazku i zbudowania pa
rostatku na Fuldzie. Próbne jazdy tego 
parostatku były nawet uwieńczone w r. 1707 
pewnem powodzeniem. Papin zmarł w roku 
1714 i przez swoich rodaków został uznany 
za niewątpliwego wynalazcę maszyn pa
rowych.

Prace Papina nie doprowadziły go jednak 
do wyników niezaprzeczenie praktycznych 
i mogą być nazwane zaledwie pierwszemi 
krokami, chwała zaś nietylko obmyślenia, 
lecz i wykonania mechanizmu, działającego 
zapomocą pary, należy się kapitanowi angiel
skiemu Savery. Zasada maszyny Saverye- 
go, opatentowanej w r. 1698, polega na 
skropleniu pary, wskutek ochłodzenia zawie
rającego ją  zbiornika; wynikiem tego jest 
o tyle znaczne zniżenie ciśnienia w nim, że 
za połączeniem zbiornika z pompowaną wo
dą, ta ostatnia zostaje wessana do jego wnę
trza; po rozłączeniu zbiornika ochłodzonego 
z pompowaną wodą i następnie po połącze
niu go z kotłem parowym, ciśnienie pary 
zmusza słup wody do podniesienia się na 
pewną wysokość. J a k  widzimy, maszyna 
Saveryego opierała się na ciśnieniu, wywie- 
ranem przez świeżą parę i ssaniu podczas 
skraplania je j,dz ia ła ła  zaś bez tłoka i w swej 
konstrukcyi przedstawiała pierwowzór m e
chanizmu, używanego dziś dosyć często 
w praktyce i zwanego pulsometrem.

Maszyna Saveryego działała nieekono
micznie i miała tę niedogodność, źe służyć 
mogła wyłącznie do podnoszenia wody; p ra 
gnąc więc otrzymywać pracę mechaniczną, 
należało zbudować koło wodne, obracane 
zapomocą wody podniesionej Wobec tego 
za pierwszą prawdziwą silnicę, z której bez
pośrednio otrzymać można było siłę, uważać 
należy maszynę tłokową, zwaną w następ
stwie atmosferyczną i zbudowaną przez To
masza Newkomena wspólnie z Janem  Caw- 
lay i opatentowaną przez nich w r. 1705. 
Zasada, przeprowadzona w tej maszynie, 
przypominała pomysł Papina; budowa jej 
posiadała jednak tak  duże zalety praktycz
ne, że wkrótce została zastosowana w tech
nice. Przetrw ała też przez bardzo długi 
przeciąg czasu, ciesząc się szczególnem uzna- 

| niem i wziętością w kopalniach. Fig. 2 daje
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pojęcie o urządzeniu maszyny Newkomena. 
W kotle a wytworzona zostaje para, prze
chodząca za otwarciem kurka b do cylindra 
c, zamkniętego tłokiem d. Tłok ten za po
średnictwem łańcucha i belki e f je s t zrówno
ważony przez ciężar g i trzon pompy h. Po 
wpuszczeniu pary  do cylindra, tłok podnosi 
się do góry, trzon zaś pompy opuszcza się 
nadół. W chwili gdy tłok dochodzi do gór
nej krawędzi cylindra, kurek b zostaje za
mknięty, natom iast otwarcie kurka i  wywo
łuje wytrysk zimnej wody ze zbiornika lt do 
cylindra. W skutek tego para skrapla się, 
ciśnienie jej w cylindrze ulega znacznemu 
zmniejszeniu i tłok d zostaje zepchnięty na
dół wskutek ciśnienia powietrza, działające
go zgóry na jego powierzchnię, jednocześnie

Fig. 2.

zaś ciężar g  i trzon pompy h  podnosi się do 
góry. W oda wpuszczona do cylindra i po
chodząca ze skroplenia pary znajduje na
stępnie ujście przez rurkę m, poczem prze
bieg działania maszyny powtarza się po
nownie.

Znakomite ulepszenie do maszyny New
komena wprowadził młody maszynista Onu
fry P o tte r w r. 1713, urządzając mechanizm 
rozdziału pary czyli szereg drążków, które 
poruszane bezpośrednio wahaczem (balansye 
rem), otwierały automatycznie kurki wpusz
czające parę lub wodę w tym porządku, jaki 
był niezbędny do prawidłowego działania 
mechanizmu. W skutek tego wynalazku ilość 
skoków tłoka na minutę można było powięk
szyć z 10 do 16, zużycie jednak węgla 
na konia parowego było bardzo znaczne,

gdyż w przeciągu godziny wynosiło aż 
25 kg «).

Następnie Beighton, J a n  Smeaton i inni 
wprowadzili w maszynie Newkomena dalsze 
udoskonalenia, które przyczyniły się znako
micie do rozpowszechnienia jej, ponieważ zu
życie węgla zostało zmniejszone do 14—15 kg 
na godzinę i konia. Maszyny te wkrótce 
zyskały tak duże i trwałe uznanie i rozpo
wszechnienie, szczególniej w kopalniach, że 
kilka z nich zachowało się do dnia dzisiej
szego; koło Bristolu np. w jednej kopalni 
węgla do chwili obecnej pompuje wodę m a
szyna parowa Newkomena, zbudowana w ro
ku 1745.

70 letni okres czasu, następujący po wpro
wadzeniu w użycie maszyny Newkomena, 
zaznaczył się nieznacznemi tylko ulepszenia
mi ich budowy. O ile się też bliżej bada 
przyczyny tej ospałości, dochodzi się do 
wniosku, że głównym czynnikiem, ham ują
cym rozwój po wzniesieniu fundamentów 
przez Saveryego i Newkomena, było po
wierzchowne traktowanie istoty maszyn p a 
rowych przez następców. Wszyscy oni przy
puszczali, że ulepszenia maszyn polegać po
winny na dowcipnych i szczęśliwie wynale
zionych mechanizmach, żaden zaś nie ze
chciał szukać przyczyn głębiej, nie zastano
wił się, że o zjawiskach ciepła i o własno
ściach pary nie należy sądzić z pozorów, po
znać zaś je  można jedynie drogą badań ści
słych, posiłkując się metodami naukowemi. 
Takie jednak zapatrywania przerastały zdol
ności i przygotowanie techników współczes
nych; dopiero geniusz Jakóba W atta  roz
strzygnął kwestye nie rozwiązane w dawnych 
maszynach, wskazał zaś i wprowadził do 
życia myśli praktyczne, których uzasadnie
nie naukowe nastąpiło w kilkadziesiąt lat 
później.

Zatrzymajmy się dłużej nad żywotem tego 
człowieka, przerastającego współczesnych 
działaczy potęgą swych sił, których wyniki 
zapisały się nazawsze w księdze dorobku

*) Jak wiadomo, jednostką, pracy jest kilo- 
grametr czyli praca, wykonana przez silę 1 kg 
na drodze 1 m. Jednostką, zaś dzielności jest 
1 koń parowy, równający się 75 kilogramome- 
from, rozwiniętym w przeciągu sekundy.
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umysłowego ludzkości i nadały mu miano 
istotnego twórcy maszyn parowych.

Jakób W att urodził się w Greenock d. 19 
stycznia 1736 roku. Wychowanie otrzymał 
w domu, gdzie przykładem świecił mu skrom
ny, lecz niezwykle czynny ojciec, trudniący 
się rozmaitemi rzemiosłami, związanemi 
z żeglugą. Ojcu też wielki wynalazca za
wdzięcza rozbudzenie i podtrzymanie w n a j
wcześniejszej epoce życia zamiłowania do 
pracy samodzielnej; to też młody Watt 
wzrastał w warunkach zupełnie odmiennych 
od swych rówieśników: czytał dużo i o ile 
mógł doświadczeniem bezpośredniem stara ł 
się stwierdzać wyczytane lub zasłyszane wia
domości. Systematycz
ne wykształcenie W att 
pozyskał w szkole po
czątkowej, później zaś 
w gimnazyum, w któ- 
rem w 13-ym roku ży
cia zaznaczył swe wy
bitne zdolności do ma
tematyki i mechaniki.
Następnie pracował ze 
szczególnym zapałem 
nad fizyką i chemią, 
umysł jego był jednak 
dziwnie wszechstron
ny i nie potrafił się 
zasklepić w tych tylko 
n aukach : równolegle 
więc pracował nad in- 
nemi naukami, z k tó 
rych przez całe życie 
szczególniejszy pociąg 
odczuwał do medycy
ny. Czytał też bardzo dużo i jak twierdził 
nie było książki, z którejby się nie dowie
dział czegośkolwiek pożytecznego lub cieka
wego. Oprócz tego pomagał swemu ojcu, 
który zaopatrzył go w narzędzia, urządził 
osobne ognisko kowalskie i pozwolił mu ro 
bić to, do czego ciągnęło Jakóba zamiłowa
nie. Młody W att b rał też udział poważny 
w wykonywaniu modeli maszyn, stykał się 
bezpośrednio z pracą kowali, ślusarzy, stola
rzy i cieśli, poznawał własności materyałów, 
sposób ich obrabiania, zagłębiał się w prak
tyczną stronę techniki, co mu umożliwiło 
w przyszłości stworzyć dzieło rzeczywiście 
potężne, jakiem jest jego maszyna parowa.

Stan interesów W atta  (ojca) nie był bardzo 
pomyślny, wobec czego synowie Jakób i J a n  
wcześnie zmuszeni byli myśleć o zabezpiecze
niu sobie przyszłości: J a n  wstąpił na drogę 
handlową, Jakób zaś postanowił zostać 
majstrem przyrządów precyzyjnych (m ate
matycznych), ponieważ zaś prawdziwi fa
chowcy w tej gałęzi pracy znajdowali się 
w Londynie, wyjechał w sierpniu 1756 r. do 
Londynu i po przezwyciężeniu wielu trudno
ści został wreszcie przyjęty przez dobrego 
m ajstra Morgana. Po roku W att, dzięki 
wybornemu przygotowaniu, poprzedzającemu 
praktykę, mógł już opuścić Londyn, jako 
wykwalifikowany fachowiec, wrócił więc do 

Grlasgowa, po wykona
niu zaś poważnej robo
ty, polegającej na na
prawie narzędzi astro
nomicznych dla uni
wersytetu, został mia
nowany w r. 1757 me' 
chanikiem uniwersyte
ckim, poczem jednocze
śnie otrzymał odpowie
dnie pomieszczenie dla 
warsztatu. Osoba W at
ta  zwróciła powszech
ną uwagę profesorów 
i słuchaczy z powo
du niezwykłej wiedzy, 
gruntownej i wszech
stronnej, to też pokoik 
jego był punktem zbor
nym do dyskusyi nad 
rozmaitemi gałęziami 
wiedzy. Praktyka też 

jego, początkowo niewielka, od 1759 roku 
zwiększyła się znacznie, ponieważ narzędzia 
wykonane przez W atta  zaczęto poszukiwać 
i cenić z powodu ich zalet niewątpliwych. 
W  r. 1764 W att dotyka się poraź pierwszy 
maszyny parowej Newkomena, której model 
dostarczył mu do naprawy jeden z profeso
rów uniwersytetu. Zasada działania mecha
nizmu i jego braki zwróciły uwagę spostrze
gawczego W atta, który wkrótce całkowicie 
zagłębił się w badanie istoty tego przyrządu. 
Tu w całej pełni zajaśniało bogactwo pomy
słów W atta  i one, w połączeniu z metodą 
rozwiązywania napotykanych zagadnień, zło
żyły się na wynalazek, stanowiący jednę
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z najciekawszych i najbardziej pouczających 
k art w historyi rozwoju techniki.

Początkowo W a tt traktow ał maszyny New
komena wyłącznie jako mechanizm prze
kształcający ruch postępowy tłoka na ruch 
wahadłowy wahacza (balansyera) w celu wy
konania pewnej pracy. W krótce jednak 
spostrzegł, że ciągłe i prawidłowe działanie 
przyrządu zależne jes t od wzajemnego sto
sunku kociołka do cylindra i od ilości wody, 
wtryskiwanej do cylindra w celu wywołania 
skroplenia; następnie zastanowił się nad do
niosłym wpływem zjawisk ciepła wogóle na 
wykonywaną pracę i pierwszy wypowie
dział jako zasadnicze wymaganie od maszyny 
parowej to, co dziś uważanem jest jako ogól
na zasada techniki, mianowicie, by praca 
żądana wykonana była możliwie ekonomicz
nie, czyli, by wytworzenie pracy wymagało 
ilości opału jaknajm niejszej, maszyna zaś 
przy pracy zużywała możliwie małą ilość 
pary.

Co do wytwarzania pary W att doszedł do 
następujących wniosków: po pierwsze, że 
ciepło, wytworzone wskutek spalenia, powin
no przechodzić jaknajwięcej do kotła i służyć 
do wytworzenia pary, jaknajm niej zaś ucho
dzić w produktach spalania, wyciąganych 
przez komin. Cel ten osięgnięty być może 
przez zwiększenie tak zwanej powierzchni 
ogrzewalnej kotła, to jest powierzchni ze
tknięcia się gazów spalenia ze ściankami ko
tła ;—powtóre, że straty  niezbędne kotła, 
wynikające z promieniowania i przewodni
ctwa powierzchni jego, zarówno jak kanałów 
i przewodów parowych, powinny być jaknaj
mniej sze.

Bezpośredniem doświadczeniem postarał 
się W a tt o określenie wpływu wymienionych 
czynników w kotle, jak  również i oporów 
w samej maszynie; przekonał się jednak 
wkrótce, że ulepszenia, wprowadzone w ten 
sposób, nie były istotnemi i źe rdzeń wad 
w mechanizmie leżał nie w kotle i w kon
strukcyjnej części maszyny, lecz w sposobie 
wyzyskania pracy pary wodnej. Ponieważ 
jednak  praca ta  była w związku z innemi 
własnościami pary  wodnej, okazało się nie- 
zbędnem zbadanie ich zapomocą szeregów 
doświadczeń. Pierwsze prace, przeprowa
dzone przez W atta  w tym kierunku, doty
czyły określenia ilości pary, niezbędnej do

ogrzania wody; okazało się, że przy pomocy 
1 funta pary o tem peraturze 100° C można 
uzyskać podwyższenie tem peratury 6 funtów 
wody od 11° do 100° *). Następnie W att 
określił powiększenie objętości wody w chwili 
przejścia ze stanu ciekłego w stan p a ry : 
wiele doświadczeń, przeprowadzonych w tym 
kierunku, stwierdziło, że woda, parując 
w tem peraturze 100°, powiększa swą obję
tość 1728 razy. Wreszcie W a tt poddał ba
daniu zmianę ciśnienia pary w zależności od 
jej tem peratury i wyniki tego poszukiwania 
zestawił w tablicy graficznej. W tablicy tej 
tem peratury (niższe i wyższe od 100°) odło
żone były na linii poziomej (osi X ), odpo
wiednie zaś ciśnienia pary na linii pionowej 
(osi Y) i w ten sposób otrzymane punkty 
połączone krzywą ciągłą. Ostatnia praca 
teoretyczna miała odrazu znaczenie p rak
tyczne, gdyż zwróciła uwagę W atta  na wadę 
maszyny Newkomena, polegającą na tem, 
że podczas opuszczania się tłoka, tem peratu
ra  pod nim była zbyt wysoka (65°), skąd wy
nikało, że ciśnienie opierające się opuszcza
niu było zaduże (*/4 at.), ponieważ zaś w do
datku pod tłok przedostawało się w chwili 
wpuszczania oprócz wody i powietrze, ogólne 
ciśnienie p o i tłokiem wzrastało przeciętnie 
do y2 atmosfery. Oczy wistem było, że przez 
zmniejszenie tego przeciwdziałającego pracy 
maszyny ciśnienia w pewien sposób zwięk
szało się odpowiednio pracę, wykonaną przez 
maszynę, przyczem ilość zużytej pary zmia
nie nie ulegała. Poddając maszynę Newko
mena dalszemu badaniu, W att zwrócił uwa
gę na zupełnie nieuzasadnione oziębianie 
tłoka przez zetknięcie z powietrzem ze- 
wnętrznem i oziębianie cylindra roboczego 
w celu skroplenia, z czego wynikała niepo- 
wrotna s tra ta  znacznej ilości ciepła. Z  dru
giej zaś strony spostrzegł s tra tę  pary, wyni
kającą z wypełnienia parą przestrzeni szko
dliwej, to jes t przestrzeni, istniejącej pomię
dzy denkiem cylindra a tłokiem i części 
rury, doprowadzającej parę od kurka wpusz
czającego parę do denka. Wynikiem tych

') Wynik ten zgadzał się z danemi, otrzyma- 
uemi przez Blacka, profesora chemii w Glasgo- 
wie, twórcy nauki o cieple utajonem, który w y
łoży ł Wattowi treść swych badań po przedsta
wieniu mu cyfr, otrzymanych przez W atta.
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spostrzeżeń było: 1) zmniejszenie przestrzeni 
szkodliwej, 2) zamknięcie denkiem cylindra 
zgóry, 3) wpuszczanie pary zgóry, w chwili 
opuszczania się tłoka i zdołu, podczas jego 
podnoszenia się, 4) uszczelnienie trzona tło
kowego górnego zapomocą dławnicy, zapo
biegającej wydostawaniu się pary z cylindra 
nazewnątrz, i 5) przeprowadzanie skraplania 
w osobnym zbiorniku, skraplaczu czyli kon
densatorze. Ju ż  w r. 1768 W att zbudował 
ulepszoną przez siebie maszynę w kopalni 
węgla w Kinneil, w 1769 zaś roku otrzymał 
paten t na „sposoby zmniejszenia zużywania 
pai’y w maszynach ogniowych", t. j. Newko- 
menowskicb.

Początek pomysłów W atta , odnoszących 
się do maszyny parowej, pochodzi z r. 1765. 
Przeszkodą początkową w rozwoju tego wy
nalazku było zawiązanie spółki z bardzo 
ruchliwym przemysłowcem dr. Roebukiem, 
zawdzięczającym swój m ajątek wynalazkowi 
nowego sposobu wyrabiania kwasu siarcza- 
nego; następnie Roebuk przerzucił się na no
we pole— przemysłu metalurgicznego i w tym 
celu zakupił obszerne kopalnie węgla i żela
za, zalewane jednak przez wodę. Prof. Black 
zaznajomił d-ra Roebuka z zasadą i warto
ścią wynalazku W atta , to też sprytny prze
mysłowiec, rozumiejąc doniosłość maszyny 
dla swych przedsiębiorstw, zawiązał z W at- 
tem spółkę. Roebuk przerachował się jed 
nak w swych planach, tembardziej, że rok 
1770 zaznaczył się kryzysem handlowym 
w Anglii, i po kilku latach chwiania się 
w swych interesach zbankrutował w r. 1773. 
W att zaś w okresie pomiędzy 1768 a 1773 r. 
zarabiał na swe utrzymanie praktyką inży
nierską, budując kanały, pogłębiając porty 
i rzeki, opracowując projekty mostów, które 
mu powierzano skutkiem wyrobionych już 
stosunków oraz ufności w jego niepospolitą 
wiedzę i sumienność. W tym czasie W att 
otrzymał niejednę propozycyą wyrabiania 
wynalezionych maszyn, odrzucał je  jednak 
bez wahania, uważając się za związanego 
umową z doktorem Roebukiem i dopiero 
w r. 1774 po ogłoszeniu bankructwa Roebu
ka wstąpił do spółki z wybitnym fabrykan
tem M. Boultonem. Odtąd datuje się po
wodzenie maszyny parowej. W nowej spółce 
pracuje z jednej strony genialny wynalazca, 
wprowadzający do swej maszyny ustawiczne

ulepszenia, zwracający uwagę na doskonałe 
jej obrobienie i znający się na tem dzięki 
swej wiedzy praktycznej, z drugiej zaś 
strony zabezpieczeniem wynalazków od nie
sumiennych konkurentów zapomocą pozyski
wanych patentów i rozpowszechnieniem m a
szyn zajmuje się Boulton, wyborny ku
piec, człowiek obdarzony sprytem i po
glądem praktycznym na kwestye przem y
słowe.

Otrzymane zapomocą nowyoh maszyn re
zultaty wzbudzały też podziw, gdy je  zesta
wiano z przytoczonemi powyżej liczbami, od- 
noszącemi się do maszyny Newkomena : zu
życie opału sprowadzone zostało do */3 zu
życia pierwotnego, gdyż na wytworzenie 
sprawności 1 konia parowego w przeciągu go
dziny okazało się potrzebnem około 4 ‘/,2 leg 
węgla. Wobec tego warsztaty w Soho zo
stały zasypane obstalunkami, tembardziej 
że fabryka dawała gwarancyą roboty dobrej, 
licząc dla siebie 1/3 oszczędności na opale, 
wynikającej przy zaprowadzeniu swych m a
szyn. W ten sposób na doskonałości maszy
ny zyskiwały obiedwie strony, t. j. odbiorca 
i wytwórca; kontrolę zaś nad istniejącemi 
urządzeniami W att zaprowadził, posiłkując 
się w tym celu wynalezionym przez siebie 
przyrządem, liczącym ilość obrotów lub 
wahań wykonanych przez maszynę. Nie
małym przyczynkiem do rozwoju fabryki 
i wzbudzenia zaufania był czynny udział 
W atta  w zaprowadzaniu nowych urządzeń. 
Prawie cały czas od roku 1775 do 1783 spę
dził on w kopalniach, ustawiając nowe m a
szyny lub przerabiając stare i ton bezpośredni 
dozór wynalazcy i wytrawnego praktyka wpły
nął ogromnie na wartość urządzeń, wytworze
nie zaufania, rozgłos maszyny parowej i fa
bryki w Soho. Niebacząc na ogromne obcią
żenie pracą, czas ten jest dla W atta jednym 
z najbogatszych w pomysły, których wartość 
istotna oceniona została dopiero znacznie 
później. Wspomnieć tu  należy o mechaniz
mach, służących do zamiany ruchu prostoli
nijnego tłoka na obrotowy wału (równoległo- 
bok W atta  i t. d.), wprowadzeniu regulatora 
i manometru, o wynalazku indykatora, służą
cego do mierzenia pracy, wykonanej przez 
parę w cylindrze maszyny i o zastosowaniu 
pracy, powstającej wskutek rozszerzenia pary, 
bez dopływu pary świeżej, opartem napraw ie
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Boylea, znanem dla gazów. >) W następ
stwie W a tt opracował projekt maszyny paro
wej o iucbu wyłącznie obrotowym, dalej za
sadę budowy maszyn sprzężonych, zbudo
wał pierwszy młot parowy, który od roku 
1782 pracował w fabryce w Soho, wprowa
dził rozmaite ulepszenia do budowy kotłów 
i palenisk, m ające na celu jaknajbardziej 
ekonomiczne zużywanie opalu, wynalazł po
wszechnie znaną prasę kopiową, maszynę do 
liczenia, k tóra jednak nigdy nie została roz
powszechniona, wreszcie nastąpił wynalazek, 
który mu zapełniał czas w starości—maszyna 
do kopiowania rz<źb (tak zwany ejdograf). 
Około r. 1800 W a tt wycofał się z labryki, 
zapewniwszy sobie dostatni byt i spędził 
resztę owocnego życia w spokoju. Zdrowie, 
które mu często niedopisywało, prawdopo
dobnie wskutek przepracowania i wyczerpa
nia nerwowego, wzmocniło się w tym czasie 
i  życie jego popłynęło spokojnie wśród po
dróży, podtrzymywania przyjacielskich sto 
sunków, czytania i wynalazków, które mu 
weszły w krew i przeniknęły cały organizm. 
Jasny  horyzont jego myśli zaciemniły straty 
dzieci i bliskich przyjaciół, którzy schodzili 
do mogiły. Zycie swe zakończył spokojnie 
w dniu 19 sierpnia 1819 r., pozostawiając 
nieskazitelne nazwisko jedynemu synowi Ja -  
kóbowi (zm arł bezpotomnie w r. 1848). 
Słynna fabryka pod firmą Jam es W att i sp. 
przetrw ała do dnia dzisiejszego; konserwa
tyzm doprowadził ją przed paru laty do 
upadku, z którego się jednak wkrótce po- 
dźwignęła. Przodownictwo jednak w dzie
dzinie budowy maszyn parowych przeszło 
obecnie do innych postępowych fabryk, mniej 
bogatych w pełną tradycyi historyą.

(C. d. nast.).

S. J .  Okolski.

*) Zwanem często prawem Mariott* a. Prawo 
to , odkryte zostało jak wiadomo prawie jedno
cześnie przez francuza M ariottea (1 6 7 6 ) i an
glika Boylea (1 6 6 2 ); głosi ono, że iloczyn ciśnie
nia przez objętość pewnej masy gazu jest  
stały.

flajnou/sze badania nad telegonią.

Pod nazwą telegonii (ty)Xs—zdaleka i fó- 
voę) znanem jest w biologii zjawisko dziwna 
i zagadkowe, wchodzące w zakres zagadnień 
najbardziej w nauce o życiu spornych i za- 
wikłanych—w zakres spraw dotyczących dzie
dziczności. Szeroko rozpowszechnionem po
między hodowcami jest mniemanie, że samica 
pewnej rasy określonej, mając raz potomstwo 
z samcem innej rasy danego gatunku, nie- 
tylko przekazuje cechy tegoż samca swemu 
pierwszemu pomiotowi, lecz, do pewnego, 
rozumie się, stopnia nawet i następnym po
miotom, z innym już, rasy odmiennej spłodzo
nym samcem. Najbardziej znanym, klasycz
nym przykładem telegonii, jest cytowany 
przez Darwina przypadek z klaczą lorda 
Mortona. Klacz ta, o ł/8 krwi arabskiej 
i '/d angielskiej, została w r. 1815 pokryta 
przez ogiera-kwaggę, rodzaj zebry, i wy
dała na świat źrebię-m etysa: pół konia, 
pół kwaggę. Następnie taż sama klacz w la
tach 1817 i 1818 została dwa razy pokryta 
przez ogiera czarnego swojej krwi, i urodziła 
dwoje źrebiąt—usianych pręgami, tak jak 
by miały, podług słów lorda Mortona, l/1#. 
krwi kwaggi, nawet grzywy ich przypominały 
grzywę kwaggi. W r. 1823 taż sama klacz 
miała jeszcze jedno źrebię, również posia
dające niektóre cechy kwaggom właściwe.

Cytują wiele jeszcze innych faktów w tym 
rodzaju. Tak np. Ew art w r. 1896 opisał 
przypadek telegonii również u konia; klacz 
która miała potomstwo z dzikim ogierem 
pręgowanym (Equus burchelii), będąc następ
nie pokrytą przez ogiera zwyczajnego, dała  
źrebięta o uwłosieniu prążkowanem.

Pozatem literatura naukowa posiada kilka 
jeszcze faktów stwierdzonych dokładnie, 
a znacznie więcej niestwierdzonych. Do
świadczenia Darwina nad psami, Nouela 
nad owcami, Mac K aya nad królikami, przy
taczane przez Spencera, stwierdzają, o ile 
się zdaje, fakt istnienia telegonii zupełnie do
kładnie. Spencer podaje nawet spostrzeże
nia prof. F lin ta nad telegonią u człowieka, 
lecz stwierdzenie podobnych danych jes t, 
oczywiście, niezmiernie trudnem. Komanes 
swego czasu zbierał opinie różnych hodow--
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ców w kwestyi telegonii, i przekonał się o po
wierzchowności mniemania cof do „wpływu 
pierwszego samca”.

Pomimo to wielu badaczów nie uznaje zna
czenia wspomnianych faktów i odrzuca samo 
istnienie telegonii. Jeden z najbardziej zdecy- v 
dowanych przeciwników telegonii, słynny bio
log niemiecki A. Weismann, cytuje długolet
nie obserwacye Langa, czynione nad psami, 
które doprowadziły do rezultatów zupełnie 
ujemnych. Również nie udało się otrzymać 
żadnych faktów zgodnych z pojęciem o tele
gonii Bellowi, który czynił odpowiednie do
świadczenia nad psami i gołębiami. Niedaw
no też vom R ath  (w r. 1899) stanowczo wy
stąpił przeciw telegonii, tłumacząc niektóre 
oznaczone tą  nazwą fakty, jako zjawiska 
prostego zwrotu atawistycznego ku cechom 
przodków bardzo odległych.

T ak więc sprawa telegonii do dzisiejszego 
dnia pozostaje na gruncie spornym. W ostat
nich miesiącach znowu nader ożywione 
w tej kwestyi rozprawy miały miejsce w p a 
ryskiej Akademii Nauk, i o tych właśnie t u 
taj mówić będziemy.

Na ostatniem posiedzeniu listopadowem 
roku zeszłego panna Berthelet przedstawiła 
Akademii wyniki swych doświadczeń nad 
telegonią u myszy. Wychodząc z zasady 
źe odmiany: szara i biała myszy domowej 
(Mus domesticus), są „autentycznemi i zu 
pełnie ustalonemi odmianami jednego i tegoż 
samego gatunku”, i że przez łączenie sam i
czek białych z samcami szaremi otrzymuje 
się zawsze potomstwo szaro ubarwione, 
a więc „mamy tu do czynienia z przeważa
jącym wpływem ojcowskim”, panna B erthe
let urządziła trzy następujące doświadczenia:

1. Cztery białe samiczki zostały po raz 
pierwszy złączone z tylomaż samcami sza
remi, i wydały razem dwadzieścia pięć m j- 
sząt o ubarwieniu zupełnie szarem. N astęp
nie też same samiczki były łączone z sam
cami białemi, i urodziły dwadzieścia osiem 
sztuk małych—białych bez żadnej domieszki.

2. Samiczka biała, miała trzy razy potom
stwo z samcem szarym—razem 17 sztuk, zu
pełnie szarych. Następnie została pokryta 
przez samca białego i urodziła sześcioro 
małych, zupełnie do ojca albinosa podob
nych.

3. Jedna i taż sama samica biała była

cztery razy łączona naprzemiany z samcem 
to białym, to szarym, i za każdym razem po
tomstwo jej posiadało ubarwienie ojcowskie 
bez żadnej domieszki.

Wobec takich wyników swych doświadczeń 
wymieniona autorka przechyla się ku zapa
trywaniom tych biologów, którzy stanowczo 
przeczą istnieniu telegonii, uważając ją  za 
przesąd hodowców i upatrując w oznaczonych 
tem mianem zjawiskach wprost objawy zwro
tu wstecznego, lub zmienności danego ga
tunku.

Komunikat panny Barthelet wywołał jed
nak szeroką dyskusyą. W sprawozdaniach 
akademii znajdujemy (podane na posiedzeniu 
z dnia 24 grudnia roku zeszłego) dwie ob
szerne uwagi co do znaczenia pomienionych 
doświadczeń: p. Edwarda Rogeza i Alfreda 
Giarda.

Rogez zwraca uwagę na tę okoliczność, że 
telegonia nie znosi w zupełności wpływu róż
nych, następujących po sobie ojców, i wpływ 
ten może nieraz w zupełności zamaskować 
„wpływ pierwszego samca”, co jednak nie 
upoważnia nas jeszcze do zupełnego od
rzucania możliwości istnienia telegonii. 
Przeciwnie „wystarcza jeden fakt stwier
dzonej dokładnie telegonii, aby uznać jej 
istnienie. Uogólnianie zaś wszystkich w tej 
mierze wyników ujemnych winno być 
czynione z jaknajwiększą ostrożnością”. 
Z drugiej zaś strony ta  okoliczność, że, pod
ług panny Barthelet, „u myszy wpływ ojca 
na cechy potomstwa przeważa wpływ m at
ki”—stanowi właśnie broń najważniejszą 
przeciw własnym jej wnioskom, gdyż świad
czy o niezdolności organizmów macierzystych 
tego gatunku do zachowania i przekazywania 
cech dziedzicznych, i właśnie dlatego wpływ 
każdego z samców następnych może znieść 
w zupełności wpływy swych poprzedników. 
Sam więc przedmiot badania był wybrany 
nieodpowiednio, a wnioski wcale nie odpowia
dają przesłankom.

Giard zgadza się zupełnie z wywodami 
Rogeza, i zaznacza przedewszystkiem ten 
fakt, że białe uwłosienie myszy przedstawia 
zjawisko albinizmu, t. j. stanu nawpół pato
logicznego, o przyczynach dotąd nieznanych: 
te właśnie przyczyny mogą w sposób zupełnie 
niespodziewany powikłać warunki doświad
czenia. Np. w przypadku, w którym samica
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szara, spłodziłaby z samcem-albinosem po
tomstwo białe, a następnie miałaby dzieci 
również białe po samcu szarym —nie można 
upatrywać zjawiska telegonii, gdyż pozosta
wałaby tu jeszcze niemożliwa do rozstrzyg
nięcia wątpliwość, czy nie mamy w tym razie 
do czynienia z zarażeniem ustroju danej sa
micy jakimś nieznanym czynnikiem, powodu
jącym albinizm. Z  drugiej strony wogóle 
badania nad telegonią są niezmiernie u tru d 
nione przez możliwą interwencyą nieprzewi
dzianych zwrotów atawistycznych, oraz przez 
to, że doświadczenia takie winny być prowa
dzone nad rasami absolutnie „czystemi”. 
Co zaś do myszy białych, to wiadomą jest 
rzeczą, że trzymane w niewoli wymierają one 
nader szybko, zdradzając wyraźne oznaki 
zwyrodnienia, jak  rachityzm i t. p., a zapo- 
biedz temu można jedynie przez krzyżowanie 
ich od czasu do czasu ze zwyczajnemi my
szami szaremi. Gdzież więc tu czystość 
rasy?

Oddawna już,bow  r. 1824, Prevost iD um as 
zwrócili uwagę na tę okoliczność '), że myszy 
szare z białemi nie dają mieszańców, lecz że 
zawsze z krzyżowania ich powstają osobniki 
bądź białe zupełnie, bądź też wyłącznie 
szare, chociaż w jednym  i tym samym p o 
miocie zdarzają się osobniki obu tych barw. 
Wogóle więc biorąc, doświadczenia nad zwie
rzętam i temi tyle przedstawiają możliwości 
różnych komplikacyj wtórnych, że za roz
strzygające w kwe3tyi telegonii uważane być 
nie mogą.

Tak się przedstawia obecnie kwestya tele
gonii. Widzimy, że pozostaje ona wysoce 
sporną, i że koniecznemi są ściślejsze w tej 
mierze badania, na utniejętnio dobranym 
m ateryale. Widzimy jednak, że pomimo 
licznych zarzutów, pojęcie telegonii licz
nych znajduje zwolenników i znajduje rów
nież i teorye, zapomocą których próbowano 
zjawisko to objaśnić, jako to teorye o wpły
wie płodu na ustrój matki, lub o nadzwy
czajnej żywotności plemników, które, prze
chowane w narządach płciowych samicy, 
mogą zapłodnić jajko po upływie długiego 
nawet czasu. Nie będziemy się tu  zatrzymy
wali nad temi teoryami, gdyż wobec braku

i) Stwierdzoną przez Colladona.

ścisłych danych co do samego faktu, próby 
jego tłumaczenia są jeszcze przedwczesne. 
Zwrócimy tylko uwagę czytelników naszych 
na tę okoliczność, że przy pewnej dozie 
zainteresowania się tą  sprawą i niezbędnej 
ostrożności i cierpliwości, można zawsze ze
brać pewną ilość spostrzeżeń w kwestyi tele
gonii, spostrzeżeń, które wobec braku danych 
ściśle stwierdzonych w tym względzie, mogą 
przyczynić się do wyświetlenia tego ciekawe
go zagadnienia, a przytem spostrzeżenia 
takie, byle ścisłe, nawet choćby na bardzo 
małą były prowadzone skalę, zachowują 
zawsze swą wartość, bez względu na ich re
zultaty.

J a n  Tur.

Oświetlenie elektryczne pociągów.

Zastosowanie elektryczności do oświetlenia 
wagonów pociągów osobowych je s t rzeczą 
znaną oddawna, gdyż pierwsze próby w tym 
kierunku były już około r. 1880, t. j. w cza
sie, kiedy dzisiejsza „elektrotechnika” spo
czywała jeszcze w kolebce. B rak postępów 
na tem polu, a nawet zaniedbanie tego dz ia
łu udoskonaleń technicznych, przypisać nale
ży wadom pierwotnych urządzeń i doznanym 
wskutek tego zawodom. Obecnie, wobec co
raz częściej zdarzających się wypadków po
żaru pociągów, sprawa zmiany systemu ich 
oświetlenia staje się ważnem pytaniem.

Naj bardziej rozpowszechnionem dotychczas 
jest oświetlenie wagonów gazowe. Gaz oświe
tlający wytwarza się z parafiny lub nafty 
w umyślnych retortach, rozgrzewanych w tym 
celu do czerwoności, przepuszcza następnie 
przez szereg aparatów oczyszczających, zgęsz- 
czających i mierniczych, i zamyka w zbior
nikach (pod ciśnieniem do 10 atm.), znajdu
jących się w każdym wagonie. W razie roz
bicia się pociągu, lub jednego choćby wago
nu następuje wybuch gazu i katastrofa ko
lejowa, straszna już sama przez się, powięk
sza swe rozmiary stosem spalonych żywcem 
ciał ludzkich. Wskutek stosowanego w osta t
nich czasach mieszania acetylenu z gazem 
parafinowym, niebezpieczeństwo pożaru staje 
się jeszcze większem.
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Wyższość oświetlenia elektrycznego pole
ga na tem, źe pęknięcie przewodnika nie s ta 
je się, jak  to ma miejsce w oświetlenia ga 
zowem, przyczyną pożaru, lecz przeciwnie— 
przerywając prąd, wyklucza możliwość po
dobnego wypadku. Ponieważ koszt oświetle
nia samego jest mniej więcej taki sam, a na
wet w razie szerszego zastosowania energia 
elektryczna mogłaby się okazać tańszą, całą 
więc trudność w przeprowadzeniu zmiany sta
nowi pokrycie kosztów nowego urządzenia.

Zastosowanie elektryczności na kolejach 
zawdzięczamy ojczyznie śmiałych przedsię
wzięć— Ameryce. Wprowadzony tam  po
czątkowo system polegał na zastosowaniu 
akumulatorów i pomimo licznych prób zmia
ny, okazał się dziś jeszcze, wobec udoskona
lenia tych ostatnich—najlepszym. Każdy 
wagon posiada przytem oddzielną bateryą, 
jednę lub dwie, zależnie cd długości drogi, 
jak ą  przebyć musi. Ładowanie odbywa się 
na stacyach, posiadających specyalne urzą
dzenia do tego celu.

W  Niemczech oddawna już zaprowadzono 
oświetlenie elektryczne w wagonach poczto
wych; obecnie kursuje ich około 2 0C0, oraz 
istnieje 27 stacyj odpowiednio urządzonych 
do ładowania akumulatorów.

Pomimo znacznej wagi, akumulatory lżej
sze są jeszcze od zbiorników gazu równej 
pojemności; różnica dochodzi do 600 kg na 
jeduym wagonie Pullm ana, posiadającym 18 
szesnastoświecowych lampek, zasilanych przez 
3 baterye. Tam, gdzie chodzi o oświetlenie 
całego pociągu bezpośredniej komunikacyi, 
który wagonów po drodze nie zmienia, spra
wa oświetlenia elektrycznego przedstawia się 
prościej i daje się przeprowadzić w rozmaity 
sposób. Próbowano np. w Anglii używać do 
tego celu maszyny dynamo, którą ustawiano 
w wagonie z rzeczami i wprawiano w ruch 
od osi wagonu za pośrednictwem przekładni 
pasowej. W czasie zwolnionego biegu oraz 
postoju pociągu maszynę dynamo zastępowa
ła  baterya akumulatorów, ustawiona w tym
że wagonie. Urządzenie to kosztuje drożej 
z powodu komplikacyi w układzie przewod
ników i łączenia ich naprzemian to z ma
szyną, to z bateryą, opłaca się jednak przez 
to, źe nadmiar zużytego przez lokomotywę 
węgla, odpowiadający sile, oddanej maszynie 
dynamo, jes t bardzo nieznaczny.

Jedno z najnowszych urządzeń w tym ro
dzaju składa się z maszyny dynamo, otrzy
mującej, jak  wyżej, ruch od jednej z osi wa
gonu, oraz z bateryi akumulatorów. Ta 
ostatnia pracuje sama jedna dopóty, aż n a 
pięcie maszyny, wzrastające mniej więcej 
proporcyonalnie do szybkości ruchu obroto
wego jej osi, a więc i do szybkości biegu po
ciągu, nie osięgnie jednakowej wielkości z jej 
własnem napięciem. Gdy tylko to nastąpi, 
przerywacz samodziałający łączy bateryą 
z maszyną równolegle i ta ostatnia oddaje 
część prądu potrzebnego dla lamp i dla 
wzbudzenia magnesów.

Przy większej jeszcze szybkości biegu po
ciągu (od 50 km  na godz.) maszyna dynamo 
przewyższa napięciem bateryą i oddaje ca ł
kowity prąd 28 amp. sama, ładując jedno
cześnie tę ostatnią. P rąd  wzbudzający wy
nosi wówczas 4, ładujący 8, a oświetlający 
16 amperów. Każdy wagon posiada trzy
naście 9 cioświecowych lampek, z których 
każda pochłania 18,3 watta : 1,22 amp. przy 
15 woltach napięcia. Sama baterya jest 
w stanie zastąpić maszynę w ciągu 8 —9 go
dzin, oddając prąd 20 amp. t. j. posiada po
jemność 180 amp.-godzin.

Z  chwilą, gdy maszyna zacznie oddawać 
całkowity prąd 28 amp., rozdzielając go 
w wyżej opisany sposób, rozpoczyna swe 
działanie regulator samodziałający, utrzy
mujący nadal s ta łą  wielkość p rą lu , bez 
względu na dalsze zwiększanie się szybkości 
biegu pociągu.

O. S.

S P R A W O Z D A N I E .

—  Prof. d-r Józef Nusbaum. Z zagadek 
Życia. Szkice i odczyty z dziedziny biologii. 
Ze zbioru „W iedza i życie" H. Altenberga we 
Lwowio. Lwów— Warszawa. E . Weade i Sp. 
1900.

Tomik drugi Szkiców biologicznych prof. N ia- 
bauma przedstawia również jak i pierwszy 
(„Z zagadnień biologii i filozofii przyrody”), 
zbiór rozpraw popularnych i odczytów, porusza
jących najbardziej ważne i ciekawe zagadnienia 
biologii nowoczesnej i jej filozofii. Znajdujemy 
więc tu ciekawą rozprawę o „Granicy pomiędzy 
światem roślinnym a zwierzęcym"; zarys dziejów  
poglądów embryologicznych wraz z danemi ebryo-
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logii doświadczalnej („Dawniejsze i nowsze po
glądy na rozwój osobnika zw ierzęcego”); poza
tem zestawienie najnowszych badań zoopsycholo- 
gicznych, szczególniej dotyczących uspołecz
nionych owadów błonkoskrzydłych;— rozprawy
0 „parazytyzmie i symbiozie w przyrodzie” —
1 wreszcie głęboko odczuty i przemyślany szkic 
o „etycznej korzyści studyów biologicznych” . 
Nie będziemy się tu zastanawiali nad zaletami 
pedagogicznemi i językow em i k siążk i: w tej 
mierze imię autora mówi samo ze siebie, powie
my tylko, że szkice prof. Nusbauma mogą od
dać znaczną usługę nietylko wykształconym nie- 
specyalistom, chcącym się zapoznać z najważniej- 
szemi zagadnieniami i współczesnemi syn'ezami 
nauki o życiu, lecz że i każdy biolog-3pecya- 
lista z przyjemnością i pożytkiem przeczyta to 
zestawienie faktów i wniosków, rozsianych po 
mniej lub więcej suchych rozprawach specyal 
nycb, a skreślone barwnie i umiejętnie przez roz
miłowanego w swej nauce badacza.

J a n  Tur.

SEKCYA CHEMICZNI.

Posiedzenie d. 26 stycznia, 2-gie w r. b.
Protokuł posiedzenia poprzedniego został od 

czytany i przyjęty.
D-r A Goldsobel mówił „0  barwniku kosze- 

n ili” .
Z trzech najważniejszych barwników natural

nych : alizariny, indygo i koszenili tylko ten 
ostatni oczekuje jeszcze  ostatecznego zbadania, 
a tem samem i syntezy. Zbadanie jego przed
sięwziął w r. 1847  Warren de la  Rue, lecz wo
bec niedokładnych metod wzór, jak i dlań znalazł, 
był nieścisły.

Późniejsze badania (m iędzy innemi Schunka 
i Marchlewskiego) podają wzór C^H^Og jako 
bardzo prawdopodobny. Liebermann przemawia 
za wzorem zdwojonej cząsteczki C22H220 )3 . 
Zbadanie produktów działania kwasu azotnego, 
bromu i nadsiarczanu sodu na koszenilę wyka
zało położenie wszystkich 11 atomów węgla, 
istnienie pierścienia benzolowego, grupy m etylo
wej, grupy karboksylowej i hydroksylowej. Na 
podstawie badań Liebermanna i jego  uczniów  
uczony ten wraz z Landauem rozpoczął próby 
syntetyczne, wychodząc z dwuindonu W islicenusa, 
który uważa za rdzeń cząsteczki koszenili. D o
tychczasowe ciekawe badania nie dały oczekiwa
nego ostatecznego rezultatu, lecz przyczyniły  
się wielce do wyjaśnienia budowy tego ważnego 
barwnika pochodzenia zwierzęcego.

P. M. Stępowski odczytał rzecz p. t. „Rzut 
oka na dzieje farmacyi w Polsce w X IX  stu- 
lec iu “.
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Mówca podzielił zgromadzony przez siebie 
m ateryał.do dziejów aptekarstwa na cztery czę
ści, stosownie do 4-ch placówek, na których kwi
tła nauka farmaceutyczna; mówił więc o W il
nie, Krakowie, Lwowie i Warszawie. Skreśliwszy 
dzieje utworzenia pierwszych katedr farmacyi 
i farmakognozyi w Polsce, p. St. mówił o zasłu
gach, jakie położyli na poiu dźwignięcia apte
karstwa w kraju : Jędrzej Śniadecki, Jan W olf
gang, Jan Szaster, trzej Sawiczewscy, Teodor 
Torosiewicz, Józef Celiński, Adam Kitajewski, 
Ferdynand Werner, Szymon Fabian, Teofil L e- 
siński, Ferdynand Karo, Julian Trapp, M ieczy
sław Dunin Wąsowicz, Wilhelm Zajączkowski 
i w. innych. Prócz tego mówca skreślił dzieje 
czasopism i towarzystw farmaceutycznych oraz 
owoce ich działalności.

Na zakończenie prelegent mówił o trudno
ściach, jakie napotyka u nas każdy, kto podej
muje zadanie kreślenia dziejów zawodowych, 
a to skutkiem niedostępności źródeł archiwal
nych, braku materyału i chęci do szperania. 
Posiadamy wiele jeszcze materyałów niewyzy- 
skanych, ukrytych lub zapomnianych, których 
odnajdowanie przechodzi możność pojedyńczego  
człowieka; p. St. je s t zdania, że gdyby grupa 
ludzi dobrej woli złączyła się do wspólnej akcyi,

! możnaby wykryć jeszcze niejeden ciekawy przy
czynek do dziejów kultury kraju rodzinnego,

| a z rozproszonych tu i owdzie zabytków dałoby 
się niewątpliwie zgromadzić polskie muzeum 
chemiczno-farmaceutyczue na wzór tych, jakie  
istnieją w Norymberdze i Sztokholmie, Czas 

j  je s t  wielki, aby resztkami, które jeszcze od za- 
j  głady ocalić można, zaopiekować się troskliwie.

Mówca ma tu na myśli stare księgi lekarskie, 
i herbarya, naczynia apteczne, przyrządy chemicz- 
) ne i t. p zabytki, z jakiemi dość często jeszcze  

spotkać się można po aptekach prowincyonal- 
nych, dworach wiejskich, klasztorach i t. p„ 
Mówca proponuje utworzenie specyalnej sekcyi 
historycznej, któraby obok gromadzenia zbioi’ów 
podjęła zadanie opracowania nistoryi chemii 
i farmacyi w Polsce.

W  dyskusyi p Leppert uznał myśl p. S. za  
trafną i sympatyczną, lecz wykonanie jej uważał 
ze względów praktycznych za odpowiedniej
sze w gronie Towarz. farmaceut.; przyczem  
chętnie zapisuje się do współpracownictwa.

Na tem posiedzenie zostało ukończone.

KRONIKA NAUKOWA.

—  Nowe poszukiwania nad promieniami Bec- 
querela. Fizyk niemiecki F . Himstedt ogłosił 
w „Physikalische Zeitschriftn swe poszukiwania 
nad preparatami z nowego pierwiastku radu. 
Aby stwierdzić, czy promieniowanie posiada swe

WSZECHSW1AT
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źródło w długotrwałych procesach chemicznych, 
Himstedt badał preparaty te w temperaturze po
wietrza ciekłego. Natężenie świetlne ekranu 
fluoroscencyjnego nie okazywało przytem zmniej
szenia; wyładowanie jednak elektroskopu zacho
dziło nieco powoluiej, gdy rad musiał promienio
wać przez ciekłe powietrze, co zresztą możnaby 
objaśnić przez większe pochłanianie promieni 
w gęstszym  ośrodku. P. Himstedt; przepro
wadzał także promienie radowe przez alkohol 
w temperaturze zwyczajnej i następnie w tem pe
raturze krzepnięcia i nie znajdował przytem żad
nej różnicy w natężeniu promieniowania.

W edług doświadczeń Giesla oko zamknięte od
czuwa to promieniowanie, jako zwykłe światło, 
przyczem wrażenie szybko słabnie; niektórzy 
ślepi odczuwają także wrażenie światła od pro
mieni Becąuerela. Dalej p. Himsfedt znalazł, że 
płytki selenowe zmniejszają swój opór pod dzia
łaniem promieni radu, podobnie jak pod wpły
wem promieni Bontgena. Na tej zasadzie autor 
ten próbuje nawet oprzeć metodę pomiaru na
tężenia promieni Rontgena.

Zbliżanie radu wpływa na zanikanie iskier; 
Himstedt stwierdza toż samo działanie i dla pro
mieni Rontgena, czemu przeczą dawniejsze po
dania E lstera i Geitla.

Ciekawe badania nad zachowaniem się radu 
w niskiej temperaturze ogłosił także ostatnio 
O. Belirendsen w „Drudes Ann. d. Phys.” . Beh- 
rendsen już nieco dawniej ogłosił nowe spostrze
żenie, że zawarte w polonie substancye czynne 
wykazują zmniejszenie natężenia promieniowania 
w niskich temperaturach. Obecnie zaś badania 
te powtórzył autor z jednym preparatem, który 
względnie do nowych preparatów radu Elstera 
i Geitla nie odznaczał się czułością. W yładowa
nie równych ilości elektryczności następowało 
w czasie, który wykazuje tabelka :

Czas w sekundach

w 19° C .................... 0  6 ,5  14 22 ,2  32,2  44,2
w temperaturze p o 

wietrza ciekłego . 0  14 30 52 78  110

Podane tu sekundy odnoszą się do czasu, 
w ciągu którego podziałki na kwadrant - elektro- 
metrze zmniejszały się stopniowo o 10, poczyna
jąc od 50. Promieniowanie w temperaturze p o 
wietrza ciekłego przebiega zgodnie ze spostrze
żeniem Lumierea w jego badaniach wpływu ozię
biania na ciała fotograficzne.

Preparaty polonu, które p. Behrendsen przy
gotował przed rokiem i zachował pod szklanym  
kloszem, wykazywały w tak niskich temperatu
rach bardzo silne zmniejszenie swego wyładowu
jącego działania; spostrzeżenie to potwierdza 
dawniejszą obserwacyą, ogłoszoną przez Giesla 
w „Wied. Annalen” (69 , 1899)

—  W pływ długości iskry na powstawanie 
promieni Rontgana. Poprzednie doświadczenia 
F. Campanila i E . S ‘romei, jak również i samego 
Rontgena, zgodnie wskazywały, że powięk
szenie długości iskry w ogólności powiększa 
i natężenie promieni Rontgena. Pytanie to świe
żo podjął znany fizyk niemiecki A. Winkelmann, 
dyrektor instytutu fizycznego w uniwersytecie 
jenajskim ,i przeprowadził szereg sumiennych ba
dań i pomiarów nad rurkami rozmaitego kształtu 
i wymiarów. Maximum ciśnienia w rurze, pod 
jakiem powstają jeszcze promienie Rontgena, za
leży, jak okazały badania Winkelmaua, od :

1) rozmiarów iskry, której długość zmienia 
się w zależności od użytej kąpieli i od zawar
tości ostatniej;

2) od położenia iskry;
3 ) od natury zawartych w rurce gazów; róż

nicę przy stosowaniu powietrza, dwutlenku węgla 
i pary wodnej były rozmaite w zależuości od roz
miarów rurki; i

4) od kształtu samych rurek jako też i ich w y
miarów. Wrazie bardzo wąskich rurek, o gru
bości nie przewyższającej 0,5 cm, można było 
otrzymywać promienie Rontgena pod ciśnieniem  
10 mm rtęci i powietrza. Odległość elektrod 
w razie użycia większych rurek nie miała więk
szego znaczenia, dla małych-zaś rurek wpływ ten  
na promieniowanie róntgenowskie objawiał się 
z rozmaitem natężeniem dla różnych gazów.

(Drudes Ann. d. Phys, str. 757. 1900).
9■ 

—  0  odbijaniu się promieni katodalnych.
W rozprawie p. t. „Ueber die Reflexion der 
Kathodenstrahlen” (Drudes Ann. d. Pliys. 1900) 
H. Starkę podaje swe nowe badania nad odbija
niem się promieni katodalnych. P. Starkę wy
znaczył zdolność odbijania się dla glinu i miedzi, 
wprowadzając jednocześnie kilka niezbędnych, 
teoretycznie uzasadnionych poprawek; współczyn
nik ten ma wartość dla glinu 0,283, dla miedzi 
0,455. Dla większej pewności rezultat dla m ie
dzi wyznaczony został inną metodą, która dała 
wyniki nadzwyczaj zgodne z poprzednią. Bada
nie H. Starkego ma to ważne znaczenie, że 
w niem współczynnik odbijania dla glinu i miedzi 
został w sposób możliwie dokładny i pewny ozna
czony, co jest ważne ze względu na wiele spor - 
nych kwestyj w tym względzie.

9■ 

—  Samozapisujący przyrząd do mierzenia 
energii promieniowania słonecznego. Jednym
z ostatnich aktynografów jest przyrząd, zbudo
wany niedawno przez amerykańskiego fizyka Isha- 
ma; daje on względne wartości energii słonecz
nej w kaloryach i jest wielce podobny co do 
wyglądu do znanego barografu Sprunga iF uessa . 
Składa się on w głównej części z rurki, napełnio
nej rtęcią w sposób podobny, jak to się robi
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w barometrach; nad rtęcią unosi się para alko
holu bezwodnego, która wypełnia w ten sposób 
obadwa końce rurki przyrządu. Aparat ten  
Isham umieszcza w specyalnem wyczernionem  
pomieszczeniu tak, aby promienie słoneczne 
wprost zgóry padać m ogły na przyrząd. Gdy 
słońce nie świeci, to nad obudwuma końca
mi rurki para alkoholu posiada identyczną  
prężność i temperaturę; wtedy komunikujące 
się z sobą części rurki, umieszczone na podobnej 
balansującej podstawie jak  w wagach, są jed n a
kowo ciężkie i cały aparat je s t  w równowadze. 
Gdy jednak podziała słońce (albo wreszcie jakie  
inne źródło), to wtedy prężność pary się pow ięk
sza, rtęć zostaje częściowo z rurki wypchnięta  
i równowaga przyrządu naruszona; wtedy, po
dobnie jak  w barometrze F uessa , zachodzi kon
takt elektryczny, same zaś ruchy przyrządu  
regestrują się autom atycznie na specyalnej ta 
bliczce, poruszanej przez mechanizm zegarowy.

O.

—  Aktyrom etr elektryczny Crova. Jednym
z pierwszych badaczy, którzy zastosowali e le 
m ent term oelektryczny do pomiarów aktynome- 
trycznych był Crova. Jego przyrząd z r. 1885  
tworzy właściwie term oelement z dwu rów noleg
łych płytek 0 ,2  m m  grubości i 15 mm  średnicy. 
Płytki te znajdują się w cynkowym cylindrze, któ
rego oś zapomocą specyalnego urządzenia zajm o
wać może niezmienne względem słońca położenie. 
Jedna z powyższych płytek poddana zostaje dzia
łaniu promieni, gdy druga pozostaje w cieniu.
Z przyrządem połączony je s t  galwanometr, któ
rego wskazania regestrują się na drodze fotogra
ficznej. W ten sposób przyrząd kreśli krzywą 
aktynometryczną na papierze bromosrebrnym, 1 
poruszanym przez specyalny przyrząd automa
tyczny. Crova podaje następujące rezultaty b a 
dań z tym przyrządem. W czasie miesięcy le t
nich promieniowanie słoneczne bardzo szybko 
rośnie od czasu wschodu słońca aż do godzmy 
9 lub 10, o której następuje maximum. Dalej 
podlega ono częstym wahaniom i dosięga m ini
mum w czasie największej dziennej tem peratury. 
N astępnie promieniowanie słoneczne rośnie aż do 
4 godziny popołudniu i dalej spada stopniowo 
aż do zachodu słońca. Chmury i wogóle wpły
wy atmosferyczne mają tu bardzo ważny wpływ  
i powodują nierówność krzywej akty nom etrycz - 
nej. Jest tu rzeczą ciekawą, że nawet podczas 
jasnych spokojnych dni krzywa ta wykazuje czę
ste nieprawidłowe oscylacye, co wykazuje po
zorną tylko wówczas równomierność prom ienio
wania słonecznego.

9-

—  Trzęsienie ziemi na Filipinach. Josś Co- 
ronas z obserwatoryum w Manilli ogłosił bardzo 
ciekawy referat o trzęsieniu ziem i na Filipinach 
w 1897 r. Ogólna liczba wstrząśnień, których 
było 307 , moża być podzielona na 108 grup.

Nie było ani jednej miejscowości na archipe
lagu, któraby uniknęła wstrząśnień skorupy 
ziemskiej, ale w prowincyi Mindoro, Paragua 
i  w środku Luzon były one nieliczne, naogół od
czuto je  tylko 5 razy. Na północnym wschodzie 
Samary, gdzie się doliczono przeszło 100  wstrzą
śnień, grunt został silnie poruszony. Najznacz
niejsze trzy trzęsienia ziemi są w tym referacie 
dokładnie opisane, a mianowicie to, które miało 
miejsce w Luzon dnia 15 sierpnia, w Zamboanga 
dnia 21 września i w Samarze 1 9 — 20 paździer
nika.

Cztery wstrząśnienia zostały zanotowane 
w Shide i w Edymburgu, miejscowościach odleg
łych od siebie o 11 0 0 0  Tem.

Szybkość średnia fal sejsmicznych dwu 
głównych wstrząśnień odczutych w Zamboanga 
była 8,7 lim i 8,1 lcm.

(R ev. Scient.) S.

ZAWIADOMIENIE.

Kraków, w styczniu 1901 .

„Z początkiem bieżącego roku powstaje w Lon
dynie wydawnictwo międzynarodowe „Katalogu 
bieżącej literatury naukowej”. Wydawnictwo 
to, wszczęte przez „Royal Society” londyńską, 
zorganizowane pod patronatem rządów w szyst
kich państw cywilizowanych, ma objąć B iblio
grafią prac naukowych wszystkich krijów  i na
rodów.

Akademia Umiejętności w Krakowie, pragnąc, 
aby i polskie piśmiennictwo naukowe zostało 
ohrjęte przez to wyjątkowej doniosłości przedsię
wzięcie, zorganizowała, na W ydziale swoim 
M atematyczno-Przyrodniczym, osobną „Komisyą 
Bibliograficzną”, której zadaniem będzie opraco
wywanie „Katalogu Literatury Naukowej P ol
skiej”, w zakresie i według zasad Katalogu  
Międzynarodowego.

By jednakże praca ta odpowiadała celowi 
i informownła świat, uczony międzynarodowy 
o rzeczywistym rozwoju literatury naukowej p o l
skiej, czynności Komisyi winnyby się spo'kać 
z życzliwem współdziałaniem społeczeństwa, 
a przedewszystkiem z poparciem Autorów, Re
daktorów i Wydawców.

Zadaniem „Katalogu Literatury Naukowej 
Polskiej” będzie podawanie dokładnych szczegó
łów bibliograficznych o każdej pracy z zakresu 
nauk matematycznych i przyrodniczych, czy się 
ona ukaże w czasopiśmie, czy też jako dzieło  
osobno wydane. Komisyą Bibliograficzna, pra
gnąc osięgnąć możliwą zupełność, zwraca się 
z usilną prośbą do wszystkich Autorów, Redak
torów i Wydawców, zarówno pism peryodycz- 

] nych jak dzieł osobnych, aby prace, ukazujące
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się w druku za ich staraniem, zechcieli jej prze
syłać, pod adresem: Akademia Umiejętności
w Krakowie, Komisya Bibliograficzna.

Przewodniczący Komisyi: W ładysław Ncitan- 
son, sekretarz: Tadeusz Estreicher.11'

Redskcya W szechświata, witając z najżyw- 
szem uznaniem i zadowoleniem powyższe posta
nowienie, pragnie ze swej strony wszelkiemi 
silami współdziałać w tej sprawie, tak doniosłej 
i  ważnej. Oprócz czynnego współpracownictwa, I 
które najchętniej chce ofiarować od siebie, re- 
dakcya żywi nadzieję, że wszyscy czytelnicy  
i przyjaciele Wszechświata, o ile im nadarzy 
się sposobność, przez zainteresowanie się sprawą, 
nadsyłanie co do niej informacyj i uwag, zechcą 
przyczynić się do jej powodzenia.

ROZMAITOŚCI.

—  Z hfstoryi papieru. W Paryżu świeżo 
wydane zostało dzieło Augustyna Blanchet p. t. 
„Essai sur 1’histoire du papier et de sa fabrica- 
tion” , które zawiera ciekawe szczegóły, dotyczące 
historyi powstania i rozpowszechnienia się pa
pieru, Wyjmujemy kilka z tych szczegółów, po
siłkując się treściwym referatem z tego dzieła, 
zamieszczonym w n rze 23 Czasopisma technicz
nego, organu towarzystwa politechnicznego we 
Lwowie.

Jako początek papieru uważać należy chiński 
liść bambusowy, na którym wypalano rozpalo- 
nem żelazem ideograficzne znaki języka chińskie
go; aby te znaki utrwalić, drukowano je  potem  
na jedwabiu. W niespełna 100 lat po narodze
niu Chrystusa, chiński urzędnik dworu, Isai-Loun 
wynalazł właściwy papier, t. j . mieszaninę, sk ła
dającą się z kory drzewnej, starych szmat, włó
kien roślinnych i nici konopnych. W nagrodę 
za to wynalazca dostąpił najwyższych zaszczytów  
w państwie, a nawet po jego śmierci oddawano 
mu w Chinach cześć boską. Przez Koreę dostał 
się papier do Japonii, około r. 593 ulepszył go 
m ędrzec japoński Donebo, a wkrótce potem ksią
żę Shotoku uczynił znów dalszy krok naprzód 
przez zastososowanie kory drzewa morwowego 
i konopi. Około r. 806  sam rząd zakładał pa
piernie, w których wyrabiano pięć gatunków pa
pieru, a mianowicie „mafushi” z konopi, „ma- 
shishi” z kory konopnej, „kokusni” i „dansm” 
z kory modrzewiowej i „hishi” z włókien rośliny 
Edgeworthia papyrifera.

Do Europy wynalazek chiński dostał się przez 
arabów. Przez almohadów dostała się sztuka 
wyrabiania papieru do Fezu, Marokka i H isz
panii, gdzie koło Walencyi w miasteczku Xativa 
powstała pierwsza papiernia, po której zaczęto i 
zakładać papiernie w Katalonii. W krótce papier 
arabski dostał się do nadmorskich miast włoskich i

i do Sycylii; w Fabriano w latach 1 3 0 7 — 1324  
aż do 6 papierni było w ruchu, a wreszcie We- 
necya zagarnęła dla siebie cały handel papierowy 
na długie stulecia.

Kwestya, gdzie powstała w Niemczech pierw
sza fabryka papieru była przez czas dość długi 
sporną. Jedni wymieniali Augsburg (1488 ), 
inni Katysbonę (1539). Nowsze poszukiwania 
wykazały, że pierwsza papiernia niemiecka znaj
dowała się w Gleismiihl koło Norymbergi, która  
to papiernia była już w ruchu w r. 1390 pod 
kierunkiem Ulmona Stromera. W Szwajcaryi 
pierwsze ślady papierni napotykamy we wsi Pra- 
roman koło Fryburga (1411 ), poczem założono 
papiernię w Bazylei; w Anglii John Tate założył

j  pierwszą fabrykę papieru w Stevenage (1494 ),
i drugą koło Hartfort.

W Austryi Karol 17  sprowadził aż z Włoch 
J  wyrabiaezy papieru, którzy w r. 1370 założyli
I papiernię w mieście Chebie; w 16 stuleciu po

wstały w Czechach fabryki w Trutnowie, w Ben-
sen i w Friedland. Wojna trzyd ziesto lec ia  
zruinowała te zakłady. W Morawii były dwie 
papiernie: w Igławie (1 5 3 0 ) i w Ołomuńcu.

[ Karol VI powoływał dla podniesienia fabrykacyi 
j  papieru robotników ze Szwajcaryi i Niemiec, ale 
j  bez skutku. Marya Teresa skarżyła się w roku 

1754 : „Stwierdzam z ubolewaniem że w szyst
kie gatunki papieru, wyrabiane w krajach koron
nych, są liche i że bezustanku papier z zagranicy 
za drogie pieniądze sprowadzać potrzeba. Przy
czyną tego są : zla fabrykacya, lichość materyału, 
nieporządek i nadużycia handlarzy” . Brakom tym  
położyło wreszcie kres „rozporządzenie co do 
handlu i wyrobu papieru”, grożące zniszczeniem  
złego materyału i zamknięciem fabryk.

W Holandyi ograuiczano się aż do r. 1586  
papierem francuskim i włoskim, dopiero 26  
kwietnia tegoż roku książę Leicester udzielił upo
ważnienia Hansowi von Aelst i Jeanowi Lupaert, 
dwu obywatelom z Dortrechtu, na założenie pa
pierni. W r. 1613 francuz Marcin Orges za ło
żył papiernię w Apeldoorn i stał się w ten spo
sób właściwym twórcą przemysłu papierowego 
w Holandyi, któremu wynalazek „walca do od- 
wlókniania materyału” trwałe zapewniał pod
stawy.

W Turcyi powstała pierwsza fabryka w po
bliżu Konstantynopola w r. 1745 , założona przez 
dyrektora drukarni sułtańskiej Abrahama Efendi, 
a w Am eryce północnej w 1690 William Rilting- 
huysen, liolandczyk, wraz z drukarzem Bratid- 
fordem, założyli pierwszą w nowym świecie fa 
brykę papieru.

Y

—  Długość linij kolei żelaznych. W niedaw
no wydanem „Archiv fur Eisenbahnwesen” zesta
wiono następujące ciekawe dane:

Z końcem r. 1898  całkowita długość linij ko
lejowych na ziemi wynosiła 752 472  Tem', długość 
ta je s t o 1 000  km  większa, niż 183/ 4-krotna
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długość równika ziemskiego. Z końcem r. 1890  
dJ ugość kolei żelaznych na ziemi wynosiła 
615  927 Icm, z końcem r. 1894 687 605  km, 
z końcem r. 1896 716  393 km.

Największa część tej długości przypada na 
Amerykę, gdzie ona wynosi 386  732  Tem Po 
niej następuje Europa z 26 9  743 lim,. Azya 
z 55 605  km, Australia z 23 334  km  i wreszcie 
Afryka z 17 0 5 8  km. Z oddzielnych krajów  
najw yiej stoją Stany Zjedn., następnie Niemcy, 
Francya, Austrya i Anglia. Gęstości sieci ko
lejowych w stosunku do obszaru kraju idą w na- 
stępująoym porządku. Na 100  km 2 powierzchni 
wypada w Belgii 2 0 ,6  km  długości kolei że laz
nych, w Alzacyi i Lotaryngii 12 ,2  km, w Anglii 
i Irlandyi 10 ,9  km, w Niemczech 9 ,2  km, 
w Szwajcaryi 8 ,9  km, w Holandyi 8 ,8  km, 
we Francyi 7 ,9  km, we W łoszech 5 ,5  km, 
w  Austryi 5 ,2  km. Inne państwa europejskie są 
znacznie uboższe w koleje żelazne; najniższą 
jednak liczbę wykazuje cesarstwo Rossyjskie 
wraz z Finlandyą, bo na 100  k m ‘‘ powierzchni 
wypada tylko 0 ,8  km  długości szyn kolejowych.

Odmiennie przedstawiają się liczby, wykazują
ce stosunek długości linij kolejowych do zalud
nienia poszczególnych krajów. Tak na 10 000  
mieszkańców w ypada: w kolonii Queenslad 
(w  Australii) 88 ,3  km, w wolnem państwie Ora
nia 63 ,8 , w Nowej Finlandyi 45 ,3 , w Stanach 
Zjednoczonych 4 2 ,6 , w Szwecyi 20 ,4 , w Szw aj- 
caryi 12,2, w Niemczech 9 ,5 , w Norwegii 9 ,3 , 
w Belgii 9 ,2 , w Anglii 8 ,6 , w Austryi 7 ,8 , w Por
tugalii 4 ,6 , i wreszcie w R ossyi 4 ,0 fcm n a 10 000  
mieszkańców.

Przyrost długości kolei żelaznych na kuli ziem
skiej wynosił od r 1894 d or . 1898 6 4 9 6 7  km\ 
kapitał uwięziony w 248  233  km  kolei europej
skich wynosi 71 998  milionów marek, t. j .  na 
1 km  290  04 2  marek. Przybliżone obliczenie 
kapitału zakładowego wszystkich kolei żelaznych 
na kuli ziemskiej z końcem r. 1898  wykazuje 
okrągło sumę 148,8 miliardów marek.

9 -

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. 30 stycznia do 5 lutego 1901 r.

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