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GLIN i JEGO ZASTOSOWANIA.

Pierwszy Wohler w 1827 r. wydzielił glin 
zapomocą działania potasu na chlorek glino
wy. Otrzymany tym sposobem metal przed
stawiał się w postaci popielatego proszku, 
lecz niepodobna było otrzymać, go w więk
szych grudkach. Znakomity uczony doszedł 
do tego celu dopiero w ośmnaście lat później, 
przeprowadzając chlorek glinowy w stanie 
pary ponad ogrzanym potasem. Metoda ta 
stanowi do dziś dnia podstawę używanych 
sposobów chemicznych wydzielania glinu.

St. Claire Deyille w 1854 r., opierając się 
na metodzie Wohlera, rozporządzając przy 
tem znacznemi środkami pieniężnemi, do 
starczonemi mu przez akademią francuską 
i Napoleona I I I ,  doszedł do otrzymania gli
nu zapomocą sposobów fabrycznych, wsku
tek czego cena jego spadła z 1000 fr. za kilo
gram do 400 fr., a w kilka lat później nawet 
do 130 fr.

W r. 1855 zastosowano pierwszy raz kr) o 
lit, to  jest fluoroglinian sodu, do wyodrębnie
nia glinu; Rosę mianowicie użył tego mine
ra łu  zamiast chlorku zalecanego przez St. \ 
Claire Devillea, przez co znacznie się przy- : 
czynił do rozwoju przemysłu glinowego, al- j

bowiem kryolit, będący minerałem obficie 
znajdującym się w Grenlandyi, stanowi do 
dziś dnia materyał surowy używany do otrzy
mywania glinu.

Przez przeciąg lat trzydziestu, pomimo 
ulepszeń metody W ohlera i Devillea, nie 
zaszły żadne głębsze zmiany w przemyśle 
glinowym, któreby wpłynąć mogły na obniże
nie ceny tego metalu. Dopiero z rozwojem 
elektrotechniki udało się pozyskać nowe me
tody wydzielania glinu, z powoda których ce
na jego spadła tak znacznie, źe konkurencja 
z innemi metalami stała się możliwą.

Sposobność do tych ulepszeń dali dwaj 
bracia Neherowie, właściciele fabryki żelaza 
w Neuhausen w pobliżu wodospadu na 
Henie. Ponieważ z powodu nieodpowiednie
go położenia fabryka wspomniana nie roko
wała wielkich zysków na przyszłość, więc 

! wpadli na myśl spożytkowania siły spadku 
] wody do otrzymywania glinu. Tym sposo

bem powstała w Neuhausen fabryka glinu, 
która do dziś dnia góruje nad innemi swera 
urządzeniem. Przez długi jednak czas bra
cia Neherowie musieli walczyć, zanim dopięli 
swego celu, chodziło tu bowiem nietylko 
o trudności natury technicznej, ale o to także, 
źe nie chciano dozwolić na zeszpecenie wspa
niałego widoku wodospadu. Dopiero w ro
ku 1889 kanton szitfhuzeński pozwolił na
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spożytkowanie siły spadku wody do celów 
praktycznych.

Pomijając szczegóły techniczne, zastanów
my się nad metodami wydzielania glinu z je 
go związków. Metod mamy tr z y : metoda 
wydzielania ze związków chlorowcowych, re- 
dukcyi i elektrolizy.

Pierwsza zasadza się na reakcyach czysto 
chemicznych, podczas których glin wydziela 
my zwykle zapomocą innych metali. Tu za
liczamy przedewszystkiem sposób użyty przez 
W ohlera, a  polegający jak  wspomniano wy
żej, na zastąpieniu glinu w jego chlorku przez 
potas. Deville zamiast prostego chlorku 
glinu użył związku podwójnego, chlorku gli
no w o-sodowego, a zamiast potasu posługiwał 
się tańszym sodem. Rose zaś zamiast soli 
sztucznej wprowadził kryolit. W  nowszych 
czasach G rabau usiłował ulepszyć tę metodę, 
k tó ra była używana przez długi czas i da
wała pokaźne zyski. Ulepszenie jego polega 
na tem, że kryolit gotuje przez długi czas 
z siarczanem glinu, wskutek czego wytwarza 
się fluorek glinu, ten zaś zostaje umieszczony 
w tyglu wyłożonym kryolitem i ogrzany. 
N a gorący ten proszek wrzuca sod metalicz
ny i przykrywa naczynie. Sod łączy się 
z fluorem i częścią glinu, napowrót tworząc 
kryolit, część zaś glinu wydziela się w stanie 
metalicznym. Otrzymany kryolit zostaje po
nownie poddany gotowaniu z siarczanem gli
nowym w celu otrzymania fluorku glinowego, 
poczem działamy sodem i napowrót powta
rzamy krąg tych reakcyj. Zyskowność tej 
metody zależy jednak oczywiście od taniości 
sodu metalicznego, a zatem od metod wydzie
lania tego pierwiastku.

Do drugiej grupy metod otrzymywania 
glinu zaliczamy przedewszystkiem odtlenia- 
niu tlenku glinu przez węgiel. Dotychczas 
uważano reakcyą tę  za niemożliwą. I  b ar
dzo słusznie, gdyż do dziś dnia prawie nie 
znano sposobów otrzymywania tem peratury 
dość znacznej, aby módz uskutecznić podobną 
redukcyą według praw termochemicznych. 
Dopiero zastosowanie wysokiej tem peratury 
łuku elektrycznego umożliwiło tę redukcyą. 
Z tego powodu powstało mniemanie, że od- 
tlenianie tlenku glinu jest sprawą elektroli
tyczną. T ak jednak nie jest, gdyż redukcyą 
odbywa się jedynie zapomocą węgla ogrza
nego siłą elektryczności. Pierwsze doświad

czenie w tym kierunku wykonał jeszcze 
Monkton w r. 1862, było one jednak w owym 
czasie całkiem niemożliwe do przeprowadze
nia, gdyż nieznano jeszcze maszyn dynamo- 
elektrycznych, które, jak  wiadomo, zostały 
wprowadzone dopiero nieco później. W e
dług tej metody należy przeprowadzić silny 
prąd elektryczny przez mieszaninę tleuku 
glinowego i wggla. Glin jednak, który moż
na otrzymać tą drogą, jest całkiem niezdatny 
do celów technicznych, gdyż zawiera zawsze 
w sobie węgiel.

Upłynęło 20 lat zanim uskuteczniono od
krycie, mające ważną doniosłość w otrzymy
waniu glinu czystego. W r. 1834 udało się 
mianowicie braciom Oowles otrzymać przez 
redukcyą wprawdzie nie glin czysty, lecz bar
dzo ważne jego stopy. Przekonali się oni 
także, że zapomocą odtleniania tlenku glinu 
węglem nie otrzymuje się nigdy glinu czy
stego. Rzecz przedstawia się jednak cał
kiem inaczej, jeżeli podczas reakcyi glin mo
że się połączyć z innym jakimś metalem, np. 
żelazem lub miedzią. Tworzą się wówczas 
aliaże, których własności oddawna były ce
nione. Obecnie wprawdzie aliażów tych nie 
otrzymujemy według metody braci Oowles, 
gdyż wytapiamy je  poprostu z glinu czystego 
zmieszanego z odpowiednią ilością metali 
obcych, niemniej jednak sposób ten nie do
starczający glinu czystego, ważne miał zna
czenie dla wyrobienia się metody elektroli
tycznej, powszechnie dziś używanej w fabry- 
kacyi tego metalu.

Początkowo próbowano elektrolizy w roz
tworach wodnych. Sposób ten nie mógł wy
dać dobrych rezultatów : w tych warunkach 
powstaje zawsze zisada glinowa. Inaczej 
przedstawia się sprawa, jeżeli zamiast roztwo
rów wodnych użyjemy stopionych związków 
glinu i poddamy je  elektrolizie. Pierwszy 
liunsen otrzymał w r. 1841 czysty metal tą  
drogą. Poddał on rozkładowi elektryczne
mu chlorek glinowo-sodowy; ponieważ jednak 
związek ten jest bardzo łatwo topliwy, prze
to glin nie osadzał się prawidłowo; dopiero 
po dodaniu soli kuchennej, wskutek czego 
tem peratura topliwości podnosiła się do punk
tu topliwości srebra, glin osadzał się w posta
ci ziarn większych.

W tym samym prawie czasie Deville do
szedł na drodze doświadczalnej do przekona-
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nia, że podczas elektrolizy związków glino
wych niepodobna używać katod wyrobionych 
z węgla, gdyż w warunkach tych tygielki lub 
płytki węglowe użyte jako katody, wyraźnie 
podlegają przetopieniu, wskutek czego małe 
cząstki węgla zanieczyszczają glin, a ten sta
je się niezdatnym do celów technicznych.
Z tego powodu Deville zaleca użycie blachy 
platynowej jako katody. Później przekonał 
się on również, że niema wprost materyału, 
z którego naczynie zrobione ogrzewane z ze
wnątrz mogłoby służyć czas dłuższy do prze
tapiania związków glinowych, nie zanieczysz
czając stopu. Doszedł więc do wniosku, że j  

otrzymywanie tą metodą glinu czystego jest 
technicznie niemożebne.

Pomimo to jednak uskuteczniono jeszcze 
wiele prób, używając wciąż katod zrobionych 
z węgla i naczyń do przetapiania ogrzewa
nych z zewnątrz. Nie otrzymano jednak 
wcale rezultatów pomyślnych.

Dopiero w ostatnim lat dziesiątku obmy
ślano urządzenia, w których ciepło niezbędne 
do przetapiania soli glinowych nie pochodzi
ło  z zewnątrz, lecz dostarczone było we
wnątrz wskutek energii elektrycznej. Do te
go celu służyć mogły dwa sposoby: przepro
wadzenie łuku elektrycznego wewnątrz masy 
mającej być elektrolizowaną, lub użycie tej 
ostatniej jako oporu ustawianego na drodze 
prądu -elektrycznego. Ta właśnie metoda 
przyczyniła się wreszcie do rozwiązania osta
tecznego kwestyi otrzymywania glinu czy
stego.

Pierwszy Paweł Heroult, chemik francuski, 
opracował w sposób jasny i ścisły główne za
sady dzisiejszej metody wydzielania glinu. 
Doświadczał on w sposób następujący: Użył 
skrzyni żelaznej wyłożonej wewnątrz płytami 
z węgla lub glinki, które ograniczały prze
strzeń służącą do pomieszczania elektrolitu. 
Przez dno tej skrzyni wprowadził grubą szta
bę metalową, zakończoną wewnątrz naczynia 
płytą miedzianą łub żelazną, stanowiącą ka
todę. Anoda zaś była zrobiona z węgla. 
Chcąc dokonać doświadczenia, umieścił we
wnątrz aparatu mieszaninę kryolitu i glinki, 
którą zapomocą prądu elektrycznego dopro
wadził do stopienia. W  tym celu należy 
użyć prądu o wielkiem natężeniu, odpowia- 
dającem mniej więcej 25 000 amperów na 
metr kwadratowy powierzchni katody. Mie

szanina topnieje bardzo prędko na powierzch
ni i rozpoczyna się elektrolityczne wydziela
nie się glinu, który zbiera się na dnie naczy
nia, tworząc wówczas katodę. Od czasu do 
czasu glin musi być usuwany, ale tylko czę
ściowo, aby zawsze mógł stanowić katodę. 
Ściany naczynia powinny być ochładzane, 
aby nie dozwolić kryolitowi działać w sposób 
rozpuszczający na materyał zawarty we
wnątrz skrzyni. Od czasu do czasu należy 
dodać glinki, aby sprawa rozkładu mogła 
być ciągłą. W ęgiel, z którego urobiony jest 
biegun dodatni, spala się na tlenek węgla 
wskutek działania tlenu zawartego w glince, 
i musi być przeto naturalnie odnawiany od 
czasu do czasu. Temperatura masy stopio
nej powinna być utrzymywana, zapomocą 
ścisłego badania natężenia prądu, w grani
cach możliwie niskich, dozwalających jedy
nie roztopionej masie pozostać w stanie cie
kłym. W reszcie kryolit podlega również 
rozkładowi i powinien być przeto dosypywa
ny W edług tych reakcyj otrzymujemy dziś 
wszystek glin produkowany przez przemysł.

Metoda ta nie dostarczałaby wszakże czy
stego glinu, gdyby glinka używana nie była 
dość czysta. W  czasie kiedy Heroult czynił 
pierwsze próby, nie znano jeszcze sposobów 
tecbnicanych oczyszczania glinki od krzemu, 
a glin otrzymywany w tych warunkach był 
zanieczyszczony 3 —4%  krzemu. Ponieważ 

I jednak metal w ten sposób zanieczyszczony 
| nie przedstawia prawie żadnej wartości tech

nicznej, musiały przeto powstać metody 
w celu pozbawienia glinki krzemu. Poszu
kiwania te uwieńczone zostały rezultatami 
jaknajpomyślniejszemi; używamy jako suro
wego materyału do otrzymania glinki mine- 

! rału zwanego bauksytem, obficie znajdujące
go się we Francyi, który poddany dość zło
żonym działaniom chemicznym wydziela 
glinkę w odpowiednim stopniu czystości.

Metoda podana przez Heroulta wymaga 
jednak zadośćuczynienia jednemu dość trud
nemu warunkowi—potrzeba tu prądu o wiel
kiem natężeniu. W  produkcyi zatem na 
wielką skalę niezbędna jest znaczna siła prą
du, resp. bardzo potężne motory. Stąd wno
sić można łatwo, że podobna produkcya mo
że być zyskowną tam, gdzie rozporządzać 
można tanio wielką siłą spadku wody. W o
dospad Renu przedstawia pod tym wzglę-
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dem nadzwyczaj korzystne warunki, ponie
waż siła spadku jes t do tego stopnia uregu
lowana przez wyżej w biegu rzeki leżące j e 
zioro Badeńskie, że produkcya glinu nio 
może być nigdy naruszona przez nieodpo
wiednią wysokość wody na Renie.

F abryka Neuhauseńska działa według sy
stemu podanego przez Heroulta. We F ran - 
cyi znajduje się jedna fabryka we Froges 
pracująca według tej metody. Inne zaś fa 
bryki we Francyi i Ameryce są urządzone 
według innycb. systemów i posiadają wadliwy 
sposób ogrzewania naczyń z zewnątrz.

Tyle o otrzymywaniu glinu czystego. T e
raz przejdziemy do jego zastosowań, lecz 
wprzódy przypomnijmy sobie jego główne | 
właściwości.

Je s tto  metal biały i błyszczący, podobny do 
srebra. Zawartość niewielka krzemu nadaje 
mu odcień niebieskawy a nawet szary. Ogrza
ny, może być wyciągany na najcieńsze druty j 

i klepany na subtelne blaszki. Znaną wla- j  

snością glinu jest jego nadzwyczajna lekkość: 
jest on 2,9 razy lżejszy od żelaza, 3,37 razy 
od miedzi, 4,3 razy od ołowiu i 7,31 razy 
od złota. Ciężar jego właściwy waba się 
między 2,64 a 2,7. Topnieje w 700° C. N a 
powietrzu ulega mniejszym zmianom niż 
wszystkie inne metale, wyjąwszy złota i pla
tyny. Mało się utlenia podczas przetapiania, 
nie podlega działaniu siarkowodoru, który j  

czerni srebro. Rozpuszcza się w kwasie sol- I 
nym i ługu sodowym. Rozcieńczone kwasy 
organiczne, jak  szczawiowy, octowy, cytryno
wy nie działają prawie wcale na glin, co 
przedstawia znaczenie ze względu na zasto
sowanie jego do wyrabiania naczyń stoło
wych. Glin wreszcie może być lany, kuty, 
walcowany, lutowany, platynowany, złocony, 
srebrzony, pokryty miedzią, stapiany na alia- 
że z innemi metalami.

Tym rozlicznym własnościom przypisać na-  ̂
leży, że glin znalazł tyle zastosowań i tak 
ważne ma znaczenie praktyczne. Jakkol
wiek glin mimo swych własności nie będzie 
mógł nigdy zastąpić żelaza i stali, niemniej 
wszakże ustawić go dziś musimy w szeregu 
metali powszechnie używanych, niektóre na
wet z nich mogą być przez glin zastąpione. 
Niekiedy użyty być może zamiast drogiego 
dziś jeszcze niklu, cyny.

Glinu używamy do wyrabiania przeróżnych

przedmiotów codziennego użytku lub zbytku, 
jak  np. naczynia kuchenne i stołowe, lampy, 
lichtarze, albumy, szkatułki, pudełka, ramki, 
koszyki, druty, klatki, śpilki, brosze, pod
stawki, szklanki, butelki, grzebienie, łyżwy, 
obsadki i t. p. Z metalu tego wyrabiają się 
również przedmioty używane w wojsku, jak 
skrzynie tornistry, naczynia, butelki, kubki, 
kuchnie ruchome, numery, guziki, instrum en
ty muzyczne, —lub w marynarce, jak  łodzie 
ratunkowe, albo wreszcie w aeronautyce, np. 
różne części balonów.

Poza tem glin służy do wyrabiania instru
mentów chirurgicznych, optycznych, lub słu
żących do celów fizycznych i chemicznych, 
a zatem miary, wagi, aparaty telefoniczne, 
telegraficzne, fotograficzne, części składowe 
zegarów i t. p.

W edług badań Ohlmullera, Heisego i in
nych przekonano się, że naczynia glinowe 
rozpuszczają się wprawdzie pod wpływem 
większości potraw i cieczy, ale w ilości tak  
drobnej i wciąż zmniejszającej się w ciągiem 
użyciu, że niema potrzeby zwracać na nią uwa
gi. N a zasadzie tych dociekań wprowadzona 
w wojsku niemieckiem naczynia glinowe. 
Belgia, Szwajcarya i Franc.ya zaprowadziły 
również w niektórych oddziałach naczynia 
glinowe, ważne mające znaczenie dla wojska 
z powodu swej lekkości. F rancya w przed
mioty takie zaopatrzyła również wojsko wy
słane na M adagaskar; nawet dwukołowe 
wózki, służące do przewożenia prowizyi, były 
w większej części zrobione z glinu; zabrana 

| glinowe beczki i 200 skrzyń z glinu, które, 
i  pływając po wodzie, ułatwiały przejście przez 

rzeki i stosowane były do zarzucania napręd
ce mostów.

Na ostatnich manewrach niemieckich czy
niono- próby z pontonami glinowemi, które 
dały jaknajlepsze rezultaty, gdyż okazały się 
bardzo lekkie i mocne.

W ostatnich czasach Włochy zaopatrz) ły 
swe wojsko w 10 000 butelek glinowych 
i 5 000 skrzyń z tegoż metalu, Szwecya zaś 
w 20 000 podobnych butelek.

Nie mniej ważne są zastosowania glinu 
w marynarce. Glin bowiem służy nietylko 
do budowy łodzi spacerowych, używają go 

I do budowania okrętów wojennych. Rok te- 
; mu czyniono próby z łódką torpedową, zbu

dowaną dla marynarki francuskiej z glinu.
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Ł ódź  ta miała być zabrana na pokładzie 
francuskiego statku wojennego „L aPoudre”, 
i z tego powodu musiała być bardzo lekka. 
„L a Poudre” opatrzono prócz tego jeszcze j  

pięciu łodziami torpedoweini z glinu; poza 
tem zbudowano 5 szalup i 2 statki pod arma
ty z glinu.

Marynarka niderlandzka poleciła w z e 
szłym roku zbudować dla swych kolonij dwa 
statki pod armaty z glinu, Niemcy również 
mają rozporządzać dla swych kolonij małym 
parowcem glinowym.

Podczas wypraw do bieguna północnego 
łodzie i łyżwy glinowe ważne oddały usługi, 
gdyż są wielce wytrzymałe na uderzenia 
i tarcie lodu obok niewielkiego swego cię
żaru. Depiartament marynarki amerykań
skiej postanowił zaopatrzyć wszystkie łodzie j 
ratunkowe w pudła glinowe, napełnione po
wietrzem zgęszczonem, któreby je utrzymy
wały na powierzchni wody. Marynarka n ie
miecka postanowiła nie używać wcale drze
wa do budowy okrętów wojennych, gdyż 
drewniane ulegały nieraz zupełnemu spale
niu. Glin ma w przyszłości zastąpić drzewo. 
Ponieważ jednak w dotknięciu metal jest 
nieprzyjemny z powodu zimna, więc okręty | 
te mają być wybite powłoką korkową lub 
skórzaną.

Pomimo tych znacznych postępów w za
stosowaniu glinu w ostatnich czasach do m a
rynarki, pisma amerykańskie rozniosły wia- ! 
domość, że glin czysty ulega uszkodzeniu pod j  

wpływem warstwy muszel osadzającej się na 
nim w wodzie morskiej. Doświadczenia zaś j  

marynarki francuskiej i niemieckiej wydały 
przeciwnie jaknajpomyślniejsze rezultaty. 
W ykazały one, ^e glin czysty zachowuje 
się w wodzie morskiej i pod wpływem innych 
metali daleko lepiej niż stal. Szczególniej- ; 
sze doświadczenie wykonano na statku księcia j 

W ied, który przez 1 1/2 roku służył do badań 
na morzu Śródziemnem. W ykazało się mia
nowicie, że skutkiem działań galwanicznych, j  

zetknięcie w wodzie morskiej glinu z innemi 
metalami może być szkodliwe. Wszędzie, 
gdzie na statku gliniowym były okucia mo
siężne lub miedziane, tam glin został mocno 
uszkodzony, i to przeważnie w miejscach wy
stających z wody, gdyż powietrze wilgotne 
przesycone solą dziata jeszcze silniej od wody. 
Żadnego natomiast działania szkodliwego

nie zauważono, gdy okucia były zrobione 
z żelaza pokrytego cynkiem. N a tem właśnie 
polega środek zaradczy.

Coraz szersze zastosowanie znajduje glin  
w wyrobie maszyn służących do przędzenia, 
ram używanych podczas bielenia tkanin, 
szczotek potrzebnych w fabrykowaniu papie
rów kolorowych, mających tę wyższość tnad 
drewnianemi, że się nie zsychają i nie pęcz
nieją od wody.

W  piwowarstwie używają teraz także na
czyń glinowych. Używają ich również w fa
brykach konfitur i soków owocowych, gdyż 
przetwory te nie tracą koloru podczas goto
wania w rondlach glinowych. W fabrykach 
prochu bezdymnego używają wentylatorów 
glinowych do usuwania gazów nitrowych, gdyż 
wentylatory zrobione z innych metali zo
stają w krótkim czasie wygryzione i znisz
czone.

Ostatniemi czasy próbowano zastosować 
glin do litografii; przekonano się, że tablice 
glinowe doskonale służyć mogą do wykonywa
nia delikatnych nawet rysunków.

Palety glinowe zalecane są nietylko z przy
czyny swej lekkości, ale z powodu swej bar
wy, pozwalającej mieszać farby w sposób sub
telniejszy i rozróżniać drobne między niemi 
różnice odcieni.

Skrzypce glinowe mają podobno być obda
rzone tonem szczególnie pełnym i mocnym.

Ważnem teoretycznie jest odkrycie Kauf- 
manna i Wislicenusa, że amalgamat glinu 
rozkłada energicznie wodę. Może być przeto 
stosowany jako środek odwadniający dla roz
maitych ciał organicznych. W edług Gold- 
Schmidta glin może być również użyty jako 
środek redukcyjny, ale nie w roztworze, lecz 
w stanie stopionym. Już Wohler i Deville 
stwierdzili, że glin może redukować tlenki 
metaliczne, przy czem uwalnia się znaczna 
ilość ciepła. W owym jednak czasie postę
powano w ten sposób, że tlenek wraz z g li
nem ogrzewano w tygielku z zewnątrz, skut
kiem czego powstawała temperatura tak wy
soka, że tygiel nie był w stanie stawić jej 
oporu. Z tego powodu doświadczenie to nie 
wydało żadnych skutków praktycznych. 
Goldschmidt wykazał, że niema potrzeby 
ogrzewać podobnej mieszaniny z zewnątrz, 
wystarczy bowiem zapalić mieszaninę we- 

' wnątrz w jakiemkolwiek miejscu, aby reduk-
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cya rozszerzyła się następnie sama przez 
całą masę. Zapalenia zaś masy Goldscbmidt 
dokonywa zapomocą specyalnej zapałki, za
wierającej w swym składzie proszek glinowy, 
nadtlenek baru i m ałe pasemko magnezu, 
połączone z sobą materyałem sklejającym. 
Chcąc np. odtlenić tlenek chromowy na 
chrom metaliczny, bierzemy mieszaninę glinu 
i tlenku tego w ilościach równoważnikowych 
i m ałą ilość tej mieszaniny wprowadzamy do 
tygielka wyłożonego magnezyą. Po czem  
zapalamy zapałkę, o której wspomniano wy
żej, umieszczoną wśród masy zawartej w ty- 
gielku. W  tejże chwili reakcya się rozpo
czyna : powstaje tlenek glinu i chrom m eta
liczny. W  miarę postępowania tego rozkła
du dorzucamy wciąż nowe ilości mieszaniny 
glinu i tlenku chromowego. Tą drogą moż
na wydzielić wszystkie prawie metale w sta 
nie niezwykłej czystości, gdyż nie zawierają 
w sobie ani glinu, ani węgla. Tworzący się 
zaś tutaj tlenek glinu stopiony, czyli ko
rund, stanowi z powodu niezwykłej swej 
twardości znakomity m ateryał do szlifowania.

Goldschmidt pom yślał również o zastoso
waniu powstającego w tej reakcyi ciepła do 
różnych celów praktycznych. W  tym celu 
przyrządził on tak zwane mieszaniny ogrze
wające, składające się z glinu i jakiegoś 
tlenku metalicznego z dodatkiem piasku, 
wapna i t. p. skutkiem czego masa nie ulega  
stopieniu. Jeżeli mieszaniną taką otoczymy 
przedmiot, który chcemy ogrzać, wówczas 
wystarczy przyłożyć doń zapałkę zapaloną, 
aby ogrzać go do takiej temperatury, o którą 
chodzi, poczynając od czerwieni do białego  
żaru. Sposób ów ogrzewania ma ważne zna
czenie w tych gałęziach metalurgii, gdzie 
chodzi o ogrzewanie miejscowe a pozostawie
nie części przyległych w temperaturze zwy
kłej i wielu innych przypadkach. Glin dzia
ła tu jak akumulator, którego ciepło może 
być użyte tu lub tam do różnych celów.

Glin wreszcie jest używany jako środek re
dukcyjny w hutnictwie. Jak wiadomo, w że
lazie przetopionem powstaje tlenek węgla, 
wskutek działania zawartego w nim zawsze 
tlenku żelaza na węgiel. Podczas zastyga 
nia, gaz ten wydziela się tworząc w żelazie 
wydęcia. Dodając do żelaza stopionego 
niewielką ilość glinu, rozkładamy tlenek 
żelaza, skutkiem czpgo zabezpieczamy się od

wytwarzania tlenku węgla i niepożądanych 
zmian w żelazie. Stosując glin w procesie 
wytapiania żelaza otrzymujemy żelazo daleko 
jednorodniejsze, o ziarnie drobnem i równem, 
dające się łatwo wyrabiać. Jednakże tylko 
mała ilość glinu jest tak korzystna, dodanie 
zaś metalu tego w dużej ilości, wywołujące 
wydzielanie się wielkiej ilości grafitu, pocią
ga za sobą małą wytrzymałość żelaza.

Glin wreszcie wytwarza nader ważne aliaże 
zwane bronzami. Sąto stopy glinu z mie
dzią, w których metale te wchodzą w różnym 
stosunku. Bronzy owe, zależnie od przewa
gi tej lub tamtej części składowej posiadają 
własności rozmaite. Różnice te zaznaczają 
się głównie w ciągliwości i twardości. Bron
zy używane są tam, gdzie nie można zastoso
wać żelaza ani stali z powodu łatw ości,z jaką 
rdzewieją, łub w zastępstwie innych aliażów, 
nad któremi górują swą mocą i oporem, ja
ki stawiają działaniom chemicznym. D late
go więc używają ich przeważnie do wyrabia
nia różnych części maszyn, które są ciągle 
narażone na wpływy chemiczne.

Tak się przedstawiają w szkicowym zarysie 
główne zastosowania glinu.

Według E . MlLDEGO 

streściła Zofia Joteyko Rudnicka.

PROF. J. H. POYNTING.

HYPOTEZY W FIZYCE.

(D o k o ń c z e n ie ) .

Okazuje się zupełnie możebnem pomyśleć 
wiele typów mechanizmów, któreby dane 
działanie były w stanie wykonywać. Typ, 
przyjęty przez nas, ciągle ulega pewnym 
zmianom w miarę tego, jak nowe odkrycia 
podpowiadają nam budowę części. Lecz 
czyź i sam typ zmienić się nie może?

Specyalny mechanizm— molekularno-ete- 
ryczny, który dotychczas jest w tak powszech- 
nem użyciu, został wynaleziony dlatego, że 
w nas najbardziej doskonałym jest organ wi
dzenia. Jeżeliby nasz organizm był zbudowa
ny inaczej i gdyby zamiast oka jakibądź inny 
organ był najbardziej czuły na podniety 
zewnętrzne i przeto dawał najwięcej mate- 
ryalu dla określonego obrazu umysłowego,.
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to według wszelkiego prawdopodobieństwa 
utworzylibyśmy inne hypotezy. I  chociaż bę
dąc takimi, jacyśmy w rzeczywistości, nie mo
żemy wyobrazić sobie mechanizmu rzędu 
wyższego niż ten, który jest oparty na zmyśle 
widzenia, lecz zato możemy wystawić sobie 
typ niższy i dla przykładu weźmy oto zmysł 
węchu. Zmysł ten rozwinięty jest w nas bar
dzo słabo, lecz wyobraźmy sobie istotę, któ- 
raby zmysł ten posiadała w wysokim stopniu, 
np. bardzo rozumnego psa, któryby nawet 
był zdolny czynić hypotezy; przypuśćmy, że 
pies taki próbuje wytworzyć hypotezę światła; 
gdy znajdzie, że węch jego pobudzają paro
wania z powierzchni, to czyż nie naturalne 
będzie z jego strony utworzenie cząsteczkowej 
hypotezy światła i zadowolenie się nią? Gdy 
pies ten odkryje zjawisko rozpraszania, ssę 
światła, czyż nie pomyśli on o różnych bar
wach, jako o różnych rodzajach zapachu, 
których on wyczuć może nie jest w stanie, 
lecz co byłoby możebne dla psa z jeszcze le 
piej rozwiniętym zmysłem węchu.

Na mocy swego wyższego rozumu i zmy
słów zdolni jesteśmy przewidzieć, jaką  hypo
tezę uczyniłby pies; lecz jeżeli tylko nie bę
dziemy przyjmowali, żeśmy osięgli najwyższy 
stopień rozwoju naszych organów zmysłów, 
to poprzedzający przykład, pomimo całej jego 
dziwaczności, wskazuje nam i rozjaśnia, że 
nasze hypotezy wyrażamy w sposób, odpowia
dający prędzej nam samym, aniżeli przyro
dzie; hypotezy nasze są raczej subjektywne, 
niż objektywne i dlatego też należy je tylko 
uważać za środki pomocnicze, służące nam 
czasowo na drodze ku prawdzie.

W edług starej analogii—zresztą tutaj tru d 
no wznieść się wogóle ponad analogie—wtedy 
gdy gmach przyrody wzrasta, model jego, któ 
ry staramy się utworzyć w naszej nauce opi
sowej przedstawiamy i konstruujemy sobie tyl
ko przywołując cały legion ogniw łączących, 
cały legion hypotez. Cidy w samym gmachu 
niema przerwy w ciągłości, model nasz za
wiera oddzielne części, które łączą z innemi 
tylko czasowe przejścia, lub które podpierać 
należy, aby dalsze konstrukcye można było 
prowadzić. Nadawać hypotezom toż samo 
znaczenie, co i faktom, jestto utożsamiać 
podpory czasowe z samym gmachem. Lecz 
jeżeli przyznamy czasowy tylko charakter 
naszym molekularnym i eterycznym obrazom,

to tem samem ani nie zmniejszamy ich nie
zbędności, ani też nie pozbawiamy ich zna
czenia.

To tylko wierny opis nas samych, gdy mó
wimy, że wierzyć winniśmy w ciągłość pro
cesów fizycznych i że powinniśmy starać się 
utworzyć obraz umysłowy tych zjawisk, któ
rych szczegóły wymykają się z pod naszych 
zmysłów. Lecz przedwstępnie jest rzeczą 
niezbędną utworzyć hypotezy i w tym celu 
winniśmy posiłkować się najlepszym, będą
cym w naszem rozporządzeniu, materyałem. 
W obecnym czasie mamy tylko jedyne za
sadnicze hypotezy— molekularną i eteryczną, 
w tej przypuśćmy formie, w jakiej one są 
ogólnie przyjmowane. Znaczenia dotychcza
sowej hypotezy nie zmniejsza bynajmniej 
przypuszczenie, że wraz z rozszerzeniem na
szej wiedzy ulegnie ona zmianie, że będzie 
wtedy wynaleziony nowy mechanizm, który 
lepiej do celu poprowadzi. Musimy przy
znać, że dotychczasowa hypoteza pozwala 
nam grupować razem niezliczoną ilość faktów 
któreby inaczej pozostawały bez związku; 
zawsze powinniśmy pamiętać, do jakich za- 
dawalniających tłumaczeń ona prowadzi 
i jak często jest w ręku badacza narzędziem 
nowych odkryć. Możemy przyznawać i wi
dzieć w hypotezie tylko symboliczną formę, 
w którą odlana jest znaczna część naszej do
tychczasowej wiedzy. Można naturalnie po
wstawać przeciw stosowaniu takiej hypo
tezy, lecz nie z większem prawem, jakgdyby 
ktoś był przeciwny używaniu liter alfabetu 
dlatego tylko, że to nie same dźwięki, ale do
wolne symbole dźwięków.

Tutaj, w Anglii, nie zachodzi bynajmniej 
potrzeba obrony teoryi molekularnej. Lecz 
w innych krajach ruch, powstały wskutek 
pomieszania hypotezy z obserwowaną rzeczy
wistością, zaprowadził niektórych również 
daleko poza granicę równowagi—i jako pro
test przeciw zbytniemu stosowaniu mole
kuł, utworzyła się partya, która je całkiem 
pragnie wyrugować. Czas pokaże, o ile ci 
„protestanciu posuną się naprzód, obchodząc 
się bez bypotez i czy będą mogli zbudować 
coś, nie używając podpór i przystawek; oba
wiam się, że będzie to próbą budowania z ba
lonu.

Lecz bądź cobądź protest ten będzie miał 
doniosłe znaczenie, jeżeli uchroni nas od nad
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używania molekuł i stosowania ich w każ
dym przypadku bez wyjątku. Nam grozi 
bowiem obawa, abyśmy nie przywykli zbyt
nio do tłumaczenia i wyobrażania sobie 
wszystkiego ua zasadzie tych hypotez i aby 
nam nie zdawało się, źe tracimy grunt pod 
nogami, gdy nie będziemy w stanie dać sobie 
molekularnej odpowiedzi w jakiej grupie zja
wisk; nam grozi obawa, abyśmy obrazu mole
kularnego nie zaczęli uważać za coś bardziej 
stanowczego i rzetelnego, niż doświadczenie 
bezpośrednie.

W yjaśnijmy możebność tego rodzaju oba
wy na przykładzie. Zjawiska włoskowatośći 
można objaśnić, biorąc za punkt wyjścia na
pięcie powierzchniowe cieczy. Lecz wtedy 
teorya włoskowatośći stoi na uboczu; jest to 
część gmachu nauki, wisząca w powietrzu. 
T utaj więc występuje hypoteza molekularna 
z pewnemi wyjaśnieniami napięcia po
wierzchniowego i w ten sposób dobudowuje 
mostek, łączący te  zjawiska z innemi.

Lecz tu, według mego zdania, hypoteza po
winna zatrzymać się, i zjawiska, które można 
objaśnić przez napięcie powierzchni, powinny 
być też tak objaśnione, niezależnie od wszel
kich molekuł; o tych ostatnich nie należy 
wspominać dotychczas, póki objaśnienie przy 
pomocy napięcia powierzchniowego nie okaże 
się niedostatecznem. Niezbędnie bowiem na
leży pamiętać, co stanowi tylko podmurowa
nie, a  co jest fundamentem trwałym i skoń
czonym. Jako  drugi przykład weźmy drugą 
zasadę termodynamiki. Podejrzewam, że 
przypuszczają niekiedy, jakoby teorya mole
kularna, z której można to prawo wyprowa
dzić, była dla niego trwalszym i pewniejszym 
fundamentem aniżeli doświadczenie bezpo
średnie, na którem Clausius i Kelvin oparli 
je  i ugruntowali; albo jakgdyby czysty wy
mysł Maxwella o demonie, grupującym czą
steczki, miał naruszyć ogólność tej zasady, 
gdy tymczasem demon ten to nic więcej, jak 
hypoteza, dołączona do hypotezy, i dotych
czas nie znaleziono nic, coby odpowiadać 
mogło działaniom tego maxwellowskiego de
mona.

Gdy stosujemy pojęcie eteru, zachodzi oba
wa pomieszania faktów z rzeczywistością; 
jeszcze zaś łatwiej omylić się w ocenie tego, 
cośmy osięgnęli przy pomocy tej hypotezy.

Naprzykład, mówiąc o świetle, powinniśmy,

mem zdaniem, opisywać zjawiska i uzasadniać 
prawa, pod któremi dadzą się one zgrupować, 
ale zostawiać najzupełniej otwartem pytanie, 
co to są fale, dopóki same zjawiska nie zmu
szą nas do wprowadzenia czegoś prócz m a
teryi i póki nie zbadamy, jakie obce materyi 
własności należy przypisać eterowi w tym ce
lu, aby mógł nam dać żądane objaśnienia. 
Wtenczas jaśniej przedstawimy sobie, że 
przyjęcie istnienia ośrodka, przenoszącego 
wstrząśnienia od jednej cząsteczki do d ru 
giej, jest możliwem tylko dlatego, żeśmy już 

j  utworzyli hypotezę oddzielnych cząsteczek 
i wypracowali pewne wyobrażenia o budowie 
materyi. Lecz hypoteza atomów wirowych 
i hypoteza Larmorea wskazywać się zdają, 
że staramy się usunąć różnicę między m ate
ryą a eterem i że z czasem będziemy patrzyli 
na światłonośny ośrodek nie jako na rozrze
dzoną substancyą, pokrytą tu i owdzie od- 
dzielnemi bryłkami materyi, lecz jak na coś, 
co samo wykazuje w pewnych miejscach 
zmiany, nazywane przez nas materyą; iub 
też, biorąc za punkt wyjścia substancyą, 
przyjdziemy z czasem do tego, aby ją  uwa
żać nie jako złożoną z oddzielnych ziarenek, 
lecz ciągłą z własnościami, ześrodkowanemi 
około oddzielnych centrów, które nazywamy 
atomami lub molekułami. Jak o  przykład 
nadużywania pojęcia eteru niechaj nam po
służy zwykły sposób opisywania fal elektro
magnetycznych, jako drgań eteru. We 
wszystkich znanych nam przypadkach fale 
te wychodzą z ciał materyalnych; przed po
wstaniem fal energia ich była, o ile możemy 
się domyślać, energią materyi (różnych czę
ści wibratora) i ona ujawnia się ponownie 
również w materyi (w odbieraczu). Podczas 
przejścia fal przez powietrze można, według 
mego zdania, przypuścić, że energia elek
tryczna udziela się napotykanym cząstecz
kom powietrza, które przytem rozkładają 
się na atomy. Jeżeli zaś tak je3t w istocie, to 
w takim razie powietrze w równym stopniu, 
jak  eter, ma udział w procesie przewodzenia 
fal elektromagnetycznych. W  każdym razie 
atoli nazywać fale te falami eteru znaczyło
by rozwiązywać zgóry kwestyę, nie mając 
jeszcze po temu danych dostatecznych. Z a
pominając o hypotetycznym charakterze 
swojego mechanicznego poglądu na świat,

| często jesteśmy narażeni na wpadanie w błąd,
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a  mianowicie, gdy przypuszczamy, że pomia
ry mechaniczne dają nam coś hardziej real
nego niż jakiekolwiek inne. Tak np. zbyt 
ryzykownym nazwać należy pogląd, źe praca 
stanowi odpowiedniejszą miarę dla ciepła niż 
miara kalorymetryczna, a to dlatego, że 
ciepło według tego sądu ma być „rodzajem 
ruchu”. W edług hypotezy molekularnej 
ciepło jest w części cynetyczną, w części po- 
tencyalną energią molekuł i ich części skła
dowych, albo też w całości tylko energią 
cynetyczną; być może, że z czasem hypotezę 
tę uczynimy o tyle określoną, źe będziemy 
w stanie powiedzieć jaka część ergi udziela 
się każdej cząsteczce wody podczas jej ogrze
wania o jeden stopień; lecz ileż będzie w tem 
hypotetycznego? Rzeczywista wyższość mia
ry mechanicznej jest ta , że jest ona nieza
leżna od jakiejbądź substancyi. Jako  drugi 
przykład nieprawidłowego stosowania naszej 
hypotezy można wskazać według mnie próby 
znalezienia w eterze danych do wyznaczania 
prędkości lub przyśpieszeń ciał, innemi sło
wy coś, gdzieby można poprowadzić osi 
współrzędnych, nie podlegające ruchowi 
obrotowemu ani też zgięciu. Jestto  to samo, 
jakgdybyśmy, będąc niezadowoleni z ruchu 
bieguna ziemskiego, poczęli szukać linij ze
rowych zmian długości i szerokości w ocea
nie Atlantyckim. Pozostawiając na stronie 
możebność prądów eteru, których nie jeste
śmy w stanie wykryć, a podobnie i ruch, wa
runkowany promieniem świetlnym, przenika
jącym przestrzeń, możemy tylko odwoływać 
się do materyalnych pływaków, gdy pragnie
my rozpatrywać położenia i kierunki w ete
rze; nic nie umiemy powiedzieć o eterze 
prócz jego działań na materyą, a więc też 
tylko materyalne -pływaki mogą nam wyzna
czać miejsca i kierunki, a nie eter, w którym 
one pływają.

Rozbiór metody fizycznej wraz z jej p ra 
wami opisowemi oraz obajaśnienia z ich hy- 
potetycznemi uogólnieniami opisów prowadzą 
nas do wniosków o granicach zastosowania 
tej metody. Ta ostatnia rozwinęła się przy 
badaniu materyi, którą opisujemy, jako nie
ożywioną, i też w zastosowania do takiej m a
teryi metoda ta  czyniła zadość właściwym 
celom fizyka. Zbadany był niewielki urywek 
wszechświata, lecz w studyach nad martwą 
m ateryą nie napotkaliśmy takich bezdennych

przepaści, przez które nie można byłoby roz
ciągnąć mostów hypotezy. Czy taki sposób 
wystarczyć może i w zastosowaniu do mate- 
ryi żyjącej? czy można na drodze fizycznej 
badać i taką materyą, posługując się analo
giami ze zmianami i ruchami już obserwo- 
wanemi i w ten sposób objaśnić jej własno
ści? czy można wreszcie ustanawiać tu pra
wa, któreby dawały możność przepowiadania 
przyszłych stanów i zmian. Jestto  stare py
tanie, które zawsze będzie czekało na odpo
wiedź i nigdy jej nie otrzyma.

Opierając się na swej metodzie, zastosujmy 
ją  w celach opisu naszego rzeczywistego sto
sunku do tego pytania. Czy w rzeczy samej 
usiłujemy stosować metodę fizyczną do opi
sów i objaśnień takich ruchów materyi, które 
z psychicznego punktu widzenia nazywamy 
dowolnemi? Prosty przykład z życia codzien
nego wskazuje nam dosadnie naszę praktykę 
pomimo jakiejbądź przyjmowanej przez nas 
teoryi. Dajmy na to, statek biegnie przez 
kanał; jesteśmy w stanie dać sobie zupełnie 
zadawalniające fizyczne tłumaczenie ruchu 
statku; możemy opisać, jak  nagromadzona 
w węglu energia przechodzi przez kocieł do 
mechanizmu i ostatecznie zostaje pochłonięta 
przez morze; zdać sobie możemy wreszcie 
sprawę z działań i oddziaływań między od- 
dzielnemi częściami mechanizmu a wodą, 
a nawet z pewnem przybliżeniem do prawdy 
przepowiedzieć kierunek, w którym statek 
pobieźy; wszystkie te procesy znajdują swe 
analogie w innych już nam dobrze znanych 
choć w mniejszych rozmiarach z badań labo
ratoryjnych i na zasadzie tej właśnie ana
logii zdolni jesteśmy przepowiadać bieg zja
wiska. Lecz wystawmy sobie na pokładzie 
podróżnego; naturalnie, że nie podejmiemy 
się fizycznie opisywać i objaśniać jego dzia
łania, które on stosuje dla osiągnięcia swych 
celów: nie będziemy prowadzili w eterze 
linij indukcyi, łączących go z przyjaciółmi 
i nie będziemy szukali prawa tej siły, według 
której on się porusza. W praktyce najści
ślejszy fizyk porzuca tutaj fizyczny punkt za
patrywania i zamienia go na psychiczny : dla 
niego zbadanie celu jest wtedy również do
puszczalne jak i zbadanie ruchu. Zmuszony 
jest przyznać, źe metoda fizyczna przepowia
dania nie wystarcza już wtedy.

W  obserwacyach fizycznych jednego sze
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regu pomiarów można użyć do przepowiada
nia rezultatów drugiej seryi spostrzeżeń; 
równania, w których sformułowane są prawa, 
zawierają w sobie różne obserwacye z pew
nym określonym związkiem między ich rezul
tatam i, tak źe mając jeden szereg spostrze
żeń i ten stały związek jesteśmy w możności 
przepowiadać rezultaty innych szeregów po
miarów. Lecz, przyjmując pogląd psychicz
ny na działania, możemy mierzyć tylko dzia
łania : nie posiadamy żadnych niezależnych 
sposobów badania i wyznaczania ruchów po
przedzających działania; jesteśmy w stanie 
tylko oceniać ich znaczenie według działań 
następnych. Gdybyśmy ułożyli równania, to 
byłyby to wtedy tylko tożsamości z jednemi 
i temiż samemi wyrazami po obu stronach 
znaku równości. U party i obstający przy 
swojem fizyk, znajdując przed sobą drogę 
zamkniętą, widząc, źe jego sfera działania 
w dziedzinie psychicznej redukuje się do ze
ra, postara się jednakowoż zastosować swą 
metodę na innej drodze; przypuści, że jeże
liby położenia i ruchy molekuł m ateryi ży
jącej były dokładnie znane, to wtedy można- 
by do nich zastosować prawa fizyczne, a więc 
i rozciągnąć na nie możność przepowiadania 
ich stanu fizycznego w czasie następującym. 
Z  powodu podróżnego na statku  on powie
działby, że niema racyi rozpoczynać od naj
bardziej złożonego mechanizmu i starać się 
mu dać wyjaśnienie fizyczne, lecz że trzeba 
wybrać jakąbądź prostszą formę życia, gdzie 
budowa i ruchy nie są tak zawiłe i tam za- 
stosowywać metodę fizyczną.

Dobrze, lecz wtedy znowuż dojdziemy do 
prób wyjaśnienia fizycznego jakiegobądź ru
chu, który według analogii z naszemi własne- 
mi działaniami moglibyśmy nazwać dowol
nym. Czyż nie należy też przyznać, że na
wet pierwszych początków podobnych wy
jaśnień nie znamy? Przypuszczenie, źe na 
sze metody znajdą sobie i tu  zastosowanie 
i źe czysto fizyczne objaśnienie będzie wy
starczało do przepowiadania wszystkich ru 
chów i zmian—dowolnych i niedowołnych — 
wydaje mi się dotychczas kolosalną ekstrapo
lacją , którąby należało bezwarunkowo od
rzucić w razie zwykłego badania fizycz
nego. Rozszerzając w ten sposób swój za
kres, fizyk przestaje być fizykiem; starając 
się wszelkiemi siłami pozostać fizykiem,

nie ogranicza się jednakże swoją opisową, 
metodą.

Rozumie się, źe możemy opisywać ruchy 
i zmiany wszelkich rodzajów materyi i ta  
przy pomocy metod czysto fizycznych. Gdy 
zaś zw jkłe fizyczne wyjaśnienia nie potra
fią zdać nam sprawy z ruchów, to możemy 
wystawiać sobie taką budowę eteru i takie 
siły między m ateryą a eterem, aby nasze 
fizyczne wyjaśnienia mogły się stosować; lecz 
podobne eteryczne konstrukcye nie dają by
najmniej żadnej rękojmi co do swej realności; 
to będą tylko obrazy na powierzchni tego, co 
zachodzi przed powierzchnią, więc nie będą 
się odznaczały większą realnością od obrazów 
przedmiotów w zwierciadle.

Jeżeli dowierzamy metodzie opisowej w za
stosowaniu jak  do żywej tak i nieożywionej 
materyi, to metoda ta  uczy nas obecnie, że 
w materyi martwej zawsze znaleźć można 
analogie i że każde zjawisko podobne jest do 
innych zjawisk rzeczywistych lub wyobraża
nych; w żywych zaś istotach zawsze napoty
ka się brak właśnie takiego podobieństwa. 
Przyjm ując psychiczny pogląd—jedyny, któ
ry po dziś dzień w rzeczywistości przyjmuje
my—zawsze znajdziemy w istocie żywej coś 
indywidualnego, co ją  odróżnia właśnie od 
każdej innej jej podobnej istoty; dlatego też 
dokładne przepowiadanie według mttod 
fizycznych i w fizjeznem znaczeniu jest tu 
zgoła niemożebne. A  jeżeli tak, to w arsztat 
przjrody tka swą przędzę nie według proste
go planu geometrycznego: nici życia przy
chodzą niewiadomo skąd, już to łącząc się 
razem, już to rozbicgając się, i tkają  swe 
własne przędze coraz bardziej zawiłe i coraz 
piękniejsze! x ,um w  G

ŚLIMAKI PRZĘDĄCE.
(Według ERNESTA KRAUSE).

Dość dawnem jest spostrzeżenie, źe ślima
ki, tłumnie nawiedzające wilgotne ogrody 
i pola, mają zdolność wydzielania nici śluzo
wych. Czołgając się po wierzchołkach roślin 
i krzewin, umieją one szybko porzucić zaj
mowane miejsce i opuścić się na wydzie
lanej nitce śluzowej aż do ziemi.

N itka ta, przymocowana do miejsca zaj—



N r 17 WSZECHSWIAT 267

mowanego przedtem, może służyć zwierzęciu 
do powrotu, jeżeli coś spłoszy je nagle.

Już przed 200 laty Marcin Lister (1638 — 
1712) czynił obserwacye nad szarym Limax 
cinereus, który żyje na skałach i murach 
i ma długość około 18 cm.

Hoy(1789) i wielu innych badaczów obser
wowali również rozmaite rodzaje Limax; 
szczególniej badany był mały ślimak polny, 
siwczyk (Limax agrestis), mający długości 
tylko od 30—60 m m  i często spotykany 
w ogrodach i na polach.

Nasze lądowe i słodkowodne ślimaki płu- 
codyszne (Pulmonatae) również wypuszczają, 
pasma nici. Ślimaki te nieraz zwisają na 
niciach swych stwardniałych na powietrzu 
i przymocowanych do konarów drzewa, albo 
do jakiejś innej wyniosłości.

Ślimaki wodne, według dawnych spostrze
żeń, wydzielają nici nierozpuszczalne w wo
dzie. Nici te służą również do ułatwienia 
poruszeń i zmiany miejsca pobytu; będąc pra
wie niewidzialne, zostały one spostrzeżone 
dopiero w r. 1803 przez Montagu u pospoli
tego jajowca (Physa fontinalis). Ślimak ten 
niewielkich rozmiarów znajduje się w wo
dach wolno płynących i tłumnie obsiada ro
śliny wodne. Odróżnić go można po żółtej 
przezroczystej skorupce zakręconej w lewą 
stronę i po palczasto wystrzępionym brzegu 
płaszcza, który rozpościera się poza skorupę. 
Skorupy większości ślimaków są zakręcone 
na prawo. Częstokroć, pisze Montagu, Phy
sa fontinalis umocowuje u powierzchni wód 
nici, które służą jej do powrotnej drogi; nici 
te są takie same właśnie jak  i te, na których 
spuszcza się z odrośli drzew ślimak przędą
cy z rodzaju Limax.

W arington wnioskuje, że i ogólnie znane 
ślimaki błotniarki (Limnaeidae), przebywając 
w wodzie, również zapomocą takich niewi
dzialnych nici uskuteczniają zmianę miejsea. 
Ścisłe badania, dokonane w dalszym ciągu 
przez W ariugtona i Tyego, wykazują rze
czywistość tego założenia.

Pakty  podobne będą zapewne jeszcze wy
kryte u niektórych innych ślimaków słodko
wodnych i morskich. Ślimaki słodkowodne 
są bardzo wygodnym przedmiotem do doko
nywania badań w akwaryum.

Wallis Kew w następujący sposób mówi 
o błotniarkach (Lim naeidae): Sąto ślimaki

płucodyszne zamieszkujące wody słodkie. 
Często ukazują się na powierzchni wody, by 
zaczerpnąć powietrza. SkorupKa ich jest 
bardzo cienka i lekka, tak  że wystarcza dla 
nich odczepić się od trawy lub kamienia, na. 
których zawsze przebywają w głębinach, 
i wysunąć swe ciało możliwie najdalej ze 
swej skorupy, by wznieść się do góry. N a 
powierzchni wód zachowują się one w sposób 
podobny do wielu zresztą ślimaków słodko
wodnych, wykonywając osobliwe ruchy, które, 
dozwalają im pływać na powierzchni, gdy 
tymczasem grzbiet mają zwrócony na dół. 
Płaszczyzną nogi przymocowują się one do 
zewnętrznej warstwy wody, w czem mogą być 
przyrównane do much spacerujących po su
ficie.

Ślimaki te wiszą rzeczywiście u powierzch
ni wody skutkiem działania napięcia po
wierzchniowego; inni zuowu sądzą, że płasz
czyzna nogi przez zaklęśnięcie części środko
wej formuje rodzaj czółna, które pływa 
u góry. Willem twierdzi, że ślimaki te po
suwają się naprzód, czołgając po dolnej po
wierzchni cienkiej warstwy śluzu, który ich 
noga wydziela i k tórą znaczy ślad przebytej 
przez zwierzę drogi. Niekiedy ślad taki by
wa bardzo widoczny na wodzie. Chcąc zno
wu powrócić w głębiny ślimaki te mają dwa. 
sposoby do rozporządzenia: mogą schować 
się do swej skorupy i powietrze wyrugować 

| z płuc, co je uczyni naturalnie cięższemi 
| i spowoduje opadnięcie na dół, albo znowu 
i  mogą posuwać się w dół po nitce, która 

jeszcze przed podniesieniem się do góry zo
stała przymocowana do jakiego bądź przed
miotu w głębinie.

Tye zauważył, źe niektóre rodzaje ślima- 
j  ków są w stanie wydzielać nici od wczesnej 

młodości aż do starości, inne znowu posługu- 
j ją  się temiż nićmi tylko w młodości, prz)tem 

jedne gatunki często, inne rzadko, a niektó
re zupełnie nie mają zdolności wydzielania 
podobnych utworów.

Rodzaj błotniarek (Limnaeus) wydziela 
| nici podobne w czasie zarówno wznoszenia 

się do góry, jak i opuszczania się w głębiny. 
W pierwszym przypadku są one przymoco
wane w głębinie, a w drugim do warstwy 
śluzu płynącej po powierzchni wody. Nici 
te są niewidzialne niemal w wodzie.

Ślimaki przymocowują swe nici do liści



268 WSZECHSW IAT JNr 17

rośliu wodnych, co jes t widoczne w akwa- 
ryum, bo liście schylają się podczas opusz
czania się ślimaka na dół, lub wogóle poru
szają się jednocześnie z ruchami ślimaka. 
Dowodzi to, że pomiędzy niemi a ślimakiem 
istnieje wiązadło.

Poszukując maleńkim pręcikiem w prze
strzeni pomiędzy ciałem opuszczającego się 
w głąb ślimaka a górnem miejscem przymo
cowania nici wydzielanej przezeń, możemy 
łatwo wykazać jej istnienie, wprawiając za
pomocą odpowiednich ruchów pręcika w ruch 

♦ wahadłowy ciało ślimaka, lub podnosząc je 
do góry.

Rodzaj Physa często posługuje się niemi. 
Ciało ślimaka zawieszone na nici możemy 
wyjąć zw ody i trzymać je o 15 cm  ponad 
poziomem wody, przyczem nici zaledwo wi
doczne w wodzie na powietrzu zyskują na 
wyrazistości.

Badania podobne ze ślimakami łatwe są 
do wykonania. Należy tylko włożyć do na
czynia szklanego napełnionego wodą dorosły ■ 
egzemplarz ślimaka Physa hypnorum wraz 
z paru  kamykami i roślinami wodnemi i pil
nie doglądać aż do czasu złożenia jaj. M ło
de nawet po wykluciu się zaczynają nici j  

wypuszczać i czynią to tak często, że objaw 
ten można zauważyć w każdej chwili. K rau- J  

se mówi, źe Physa, albo Aplexa hypnorum 
jest rozpowszechniona na całej półkuli pół
nocnej i dość często znajduje się w rowach I 
o gliniastym gruncie. Ślimaki te co chwila 
zbliżają się do górnego poziomu wody i wnet 
znowu znikają.

Zółto-śniada błyszcząca skorupa posiada 
długości 13 mm  i jest zakręcona na lewą 
stronę. Płaszcz tego ślimaka jest palczasto- 
wystrzępiony, a ciało zupełnie ciemne i p ra
wie na czarno zabarwione. Rodzaj ten wy
puszcza nici tylko podczas wznoszenia się do 
góry, a więc są one umocowane na dole. 
Znalazłszy się na powierzchni, zwierzę przy
mocowuje górny koniec nici do pływającej 
tam  warstwy śluzu i spuszcza się na dół 
wzdłuż nici. Nieraz nić taka  trw a przez 
czas długi i z powodu częstego użytku na
biera większej wytrzymałości. Droga taka 
istnieje w wodzie nieraz w przeciągu 15 lub 
20 dni i nieraz rozmaite zwierzęta korzystają 
z tego ułatwienia.

Często zauważyć można, powiada Tye, źe

dwa ślimaki spotykają się na jednej nitce. 
Wówczas nieraz rozpoczyna się walka. J e 
den drugiego sta ra  się zrzucić z nitki przez 
popchnięcie i wstrząśnienie, lub przeczołgać 
się przez ciało i skorupę drugiego. Gdy ża
den w ten sposób nie otrzymuje zwycięstwa, 
wówczas słabszy rozpoczyna odwrót, a moc
niejszy posuwa się za nim. Często wszakże 
ślimaki nie wszczynają zwady i pełzną spo
kojnie jeden poprzez drugiego.

S tałe używanie nici nie zostało zauważone 
jeszcze u wszystkich gatunków. Niektóre 
ślimaki morskie również posiadają zdolność 
wypuszczania nici. Np. własność tę posiada 
Philine aperta, znajdująca się w wielu mo
rzach europejskich, a przeważnie w Balty- 
ckiem i Niemieckiem. Ślimak ten wypuszcza 
nici zdaje się tylko w chwili opuszczania się 
na dół. Pełzając po powierzchni wody zwie
rzęta te raptownie pogrążają się w głębinę, 
ale zapomocą nitki przymocowanej do tyl
nego końca nogi pozostają zawieszone na 
powierzchni wód.

Liczba rodzajów ślimaków, władających 
zdolnością wydzielania nici, jest dosyć znaczna.

K . Stołyhwo.

SPRAWOZDANIE.

—  Powietrze i zdrowie. Wykłady popular
ne dr. Maksa Pettenkofera w przekładzie Marya- 
na Stępowskiego. Bibl. dz. wybór. nr. 157.

„Odczyty popularne powinny działać w po
dobny sposób jak np. koncerty, których celem nie 
jest przecie, aby wszyscy stali się muzykami”. 
Tak mówi wielki hygienista, tłumacząc się, że 
„zadaniem ich jest nie nauczanie lecz... podnie
cenie myśli i skierowanie wzroku i serca ku da
nemu przedmiotowi”. Zdanie fo nasuwa mi po
równanie dalsze : uczeni pracownicy to kompo* 
zytorowie i teoretycy muzyczni — popularyzator 
to artysta odtwórczy, który utworami temi dzieli 

( się z aud.ytoryum w sposób jasny, przystępny 
| i zajmujący dzięki swej wiedzy, technice i talen

towi. Pettenkofer jest niezwykłym wirtuozem, 
a odczyty jego prawdziwemi koncertami popula- 

| ryzacyi nazwać się godzi. Włada on przedmio- 
j  tem zupełnie, umie przedstawić najzawilszą rzecz 

jasno i dostępnie— bez wysiłku, dobiera prostych, 
ciekawych i przekonywających doświadczeń, a na
wet koloryzuje rzecz ciekawemi wycieczkami 
w pokrewne dziedziny. Przytem umie dobrać 

| sobie tematy i zwracać uwagę czytelnika— wprzó
dy zainteresuje, dopiero potem uczy. Rzadko 
spotkać można tak dzielne, lapidarne i przej-
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rzyste zarazem określenia, charakteryzujące rzecz 
wypukłe : np. czyż można jaśniej określić stano
wisko nasze w świecie aniżeli słow am i: „jeste
śmy ciałami ciepłemi i wilgotnemi,umieszczonemi 
w chłodniejszem, otaczającem nas, powietrzu”. . .  
szczególniej gdy mowa jest „o odzieży". Lub 
też o łóżku : „ten aparat ogrzewający, w którym 
człowiek spędza znaczną część swojego żyw ota” 
i  dalej : „jestto raczej odzież nocna, która ma 
za cel (na celu?) wyrównywać w ustroju pewne 
braki, spowodowane dziennym wysiłkiem” i t. d. 
W iele wyrażeń Pettenkofera o treści szerszej za 
sługuje na miano aforyzmów. Nie będę się sze 
rzej rozwodził nad tem dziełkiem, gdyż chciał
bym każdego czytelnika słów moich zachęcić do 
odczytania książki tej, ku czemu dzięki tłuma
czowi i wydawcom mają łatwą i dogodną spo
sobność.

P. Stępowski dokonał tłumaczenia ze znajo
mością rzeczy i poprawnie, drobne usterki p o 
wstały jedynie wskutek zbyt wiernego trzymania 
się tekstu oryginału niemieckiego (np. str. 60 na 
końcu,'lub 77— wentylacya i przewietrzanie, 6 w. 
od końca, cena platyny na 124 str.)

Raziło mnie jednak używanie słowa „cug“ za
miast ciąg lub przeciąg, chociaż p. S. stosuje 
i ostatni w yraz,— lub użycie słowa szajdwaser. 
Należałoby unikać w dziełkach przyrodniczych 
takich wyrażeń,' utartych tylko wskutek skażenia 
języka przez rzemieślników.

W stęp biograficzny skreślił p. J. Ochorowicz

Wł. P.

SEKCYA CHEMICZNA.

Posiedzenie z d. 20 kwietnia, 7-m e w r. b.
Po przeczytaniu i przyjęciu protokułu posie

dzenia poprzedniego, dr. Zofia Joteyko-Rudnicka 
referowała rzecz „z metodyki wykładu począt
ków chemii”.

Pani R. mówiła przedewszystkiem o wyrobie
niu spostrzegawczości, ścisłości i zwięzłości, 
oraz o sposobach, jakie pedagogika w tyra celu 
poleca, następnie o wyrobieniu daru syntezowa
nia i  analizowania, poczem zastanawiała się nad 
potrzebą doświadczeń i tem, jakiemi one być 
winny. Referentka zaleca ostrożność w rysun
kach i opisowej stronie wykładu, zato doradza 
nieobawianie się dociekań teoretycznych nawet 
w najelementarniejszym wykładzie; radzi rozpo
czynać wykład od ciał stałych, dobrze znanych 
(np. węgiel i siarka).

Następnie pani dr. R. zajęła się przeglądem  
niektórych podręczników chemii początkowej• 
szczególniej wybitne są : Kurta G eislera: Der 
erste Chemieunterricht, Lassara Cohna Emfii- 
hrung in die Chemie, Faradaya D zieje świecy 
i Blochmana Luft, Wasser, Licht und Warnie. 
Nasza literatura pedagogiczna jest w zakresie 
chemii uboga tak w tłumaczenia, jako też

[ i w dzieła oryginalne. Francuska literatura te* 
i go rodzaju grzeszy brakiem teoryi. Również 
j brak jest dobrze i rozumnie napisanych biografij 
j  wielkich myślicieli naturalistów. Referentka za 

kończyła swój odczyt wezwaniem do urządzania 
I odczytów dla młodzieży i do metodycznego wy

dawania dziełek popularnych, które według jej 
zdania są bardziej jeszcze pożądane od podręcz
ników.

Dyskusya dotyczyła ostatnich wniosków refe
rentki, które znalazły sympatyą u wielu przema
wiających.

Następnie dr. Henryk Majmon mówił „o sztucz
nych preparatach białkowych”. Pierwotne pre
paraty sernikowe nie miały wartości odżywczej, 
gdyż w żołądku nie dawały peptonów, lecz albu- 
mozy, t. j. półstrawione białko. Obecnie zatem  
wyrabiają takie preparaty, w których białko już  
jest przeprowadzone w albumozę. Ekstrakty 
mięsne są ubogie w białko (4°/0).

Dr. M. opisał szczegółowo następujące prepa
raty: somatozę, s. mleczną, somntozę żelanistą, 
nutrozę, eukazynę, sanatogen (z kw. gliceryno- 
fosforowym), sanozę, pokarm Heydena, hemato- 
gen Hommela i roborynę oraz przetwory pocho
dzenia roślinnego (roborat i aleuronat). W koń
cu zajął się sprawą dostarczenia warstwom ubo
gim ludności tanich preparatów spożywczych  
(tropon), które dotychczas nie mogą konkurować 
z pokarmami naturalnemi, ze względu na smak 
i cenę wyższą od mięsa (w stosunku do za
wartości białka).

Następnie Sekcya na wniosek prezesa Oddziału 
Towarzystwa, hr. Wł. Tyszkiewicza, wybrała ko- 
misyą, mającą na celu opracowanie projektu po- 

j żądanych zmian wysokości ceł od przetworów  
j  chemicznych. Do komisyi tej, powołanej z oka- 

zyi ekspiracyi umowy celnej w r. 1903 , weszli 
pp. Bendetson, Karpiński, Leppert, Natanson 
i Rońcki.

Na tem posiedzenie zostało ukończone.

SEKCYA PRZYRODNICZA
TOWARZYSTWA OGRODNICZEGO WARSZAWSKIEGO.

Posiedzenie 2 ie odbyło się dnia 28 marca 
o godzinie 8-ej wieczorem w lokalu Stacyi Oceny 
Nasion przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa.

1. Protokuł posiedzenia poprzedniego został 
odczytany i przyjęty.

2. Na miejsce ustępującego sekretarza Sekcyi 
p. Józefa Eismonda powołano p Jana Tura.

3. P. Jan Tur przedstawił referat p. t. „O nir- 
! których zboczeniach w embryogenii kurczęcia”

(zostanie podane w streszczeniu dokonanem przez 
! autora).

4. P. Józef Eismond zakomunikował „Niektó- 
\ re uzupełnienia do teoryi mechanicznej centro* 
| zom” (podane w streszczeniu, dokonanem przez

autora, w dziale Spostrzeżenia naukowe).
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5. P . Kazimierz Kulwieć mówił o nazwie pol
skiej grupy „M esozoa”.

Nazwę „dwuwarstwowce”, nadaną w tomie I 
„Zasad Anatomii Porównawczej11 (1 8 9 9 ) przez 
prof. Józefa Nusbauma, utworzonemu przez Van 
Benedena typowi „M esozoau, prelegent uważa za  
nieodpowiednią, ze względów następujących :

a) Na czele Mesozoa została postawiona Sali- 
nella salve, u sfrój mikroskopowy, opisany przez 
Frenzla i składający się z jednej tylko pojedyn
czej warstwy komórek.

b) U  Dicyemidae, a szczególniej u Orthonec- 
tidae, pomiędzy warstwą zewnętrzną a w ewnętrz
ną obserwowano włókna kurczliwe, które, o ile 
zostaną dokładniej w swym rozwoju zbadane, 
mogą zostać zaliczone do trzeciej— środkowej 
warstwy, czyli mezodermy,

b) W  tworzeniu działów system atycznych nie 
m ożna kierować się względami natury histolo
gicznej.

d) Typ „M esozoa11 został utworzony dla 
ustrojów zwierzęcych, domyślnie pod względem  
filogenetycznym niższe zajm ujących stanowisko  
niż tkankowce, a w yższe niż pierwotniaki, nazwa 
zaś „dwuwarstwowce” właśnie nie zawiera tej 
najważniejszej, bo filogenetycznej strony pojęcia, 
jakie m ieszczą w sobie „M esozoa” .

e) W śród tkankowców spotykamy ustroje (np. . 
niektóre pławy — Hydroidea), z dwu tylko warstw  
komórek zbudowane (bez mezodermy), i dlatego  
pojęcie histologiczne, jakie zawiera w sobie na
zwa „dwuwarstwowce” mogłoby być rozciągnięte
z wielką słusznością i na tych tkankowców „dwu
warstwowych” .

W obec tego prelegent proponuje nadać typo
w i: „M esozoa” nazwę polską „pratkankowce” ; 
zawiera ona wyraźne wskazanie stosunku tej 
gromady isto t do tkankowców, tak jak nazwa 
„pratchawiec” (Peripatus) wyraża prawa praoj- 
cowstwa tak nazwanego ustroju względem staw o
nogów tchawkodysznych.

Na tem posiedzenie zostało ukończone.

SPOSTRZEŻENIA NAUKOWE.

] .  Eismond. N iektóre  uzupe łn ien ia  do t e o ry i  m e c h a 
n iczne j  c e n t ro z o m .

(Z posiedzenia Sekcyi Przyrodniczej dnia 28 marca 1901 r.).

W ychodząc z założenia, uzasadnionego w jed 
nej ze swych rozpraw *), że centrozom a wraz z fi- 
brylarnym aparatem z nią związanym, nie stanowi 
bynajmniej utworu, który na podobieństwo jądra  
byłby czemś preformowanem i rozradzającem się 
przez samopodział, lecz je s t  wynikiem osobliwego

J) J. Eismond Ueber die sogeuannten kine- 
tischen Centren der Z ellen.— Verhandlungen der 
Anatomischen Gesellschaft auf der 14 Versamm- 
lung in Pavia. Jena, Fischer, 1900 .

wtórnego zróżnicowania, w zależności od stanów 
mechanizmu komórkowego, że następnie nie jest 
ona jakimś organem „cynetycznym ”, któryby sku
piał w sobie siły, czynne podczas podziału jądra 
i pracy mechanicznej, wykonywanej przez rzęsy, 
bicze ciałek nasiennych i t. d., lecz tworzy raczej 
w związku z t. zw. „kinoplazmą“ rodzaj elastycz
nego cytoskieleletu, podpierającego mechanizm  
komórkowy, jak ^o widzimy np. w komórkach 
barwnikowych lub u Heliozoa, prelegent rozwa
żał przypadki, w których, jak to zachodzi w spo
czywających komórkach roślinnych, nieobecność 
podobnego narządu można uważać za dowie
dzioną.

Nieobecność tego rodzaju narządu, o ile on 
istotnie miałby znaczenie cytoskieletu, daje się 
wytłumaczyć, zdaniem prelegenta, w następujący 
sposób. Ciało komórek roślinnych, będące jak 
wiadomo pod działaniem turgoru, jest nieustan
nie rozpierane ku obwodowi, gdzie zamiast sub
telnej cytodermy widzimy stosunkowo grubą n ie
elastyczną błonę. Wobec tego Btan mechanizmu 
komórkowego jes t tu zgoła inny, aniżeli w w ięk
szości komórek zwierzęcych. Podczas gdy tutaj 
masa cytoplazmy stosownie do potrzeby szuka 
stałej podpory w odpowiednich urządzeniach w e
wnętrznych, cytoplazma komórek roślinnych, 
w gianicach typowych stosunków turgoru, znaj
duje dostateczne oparcie na całym obwodzie.

Jeżeli tedy z punktu widzenia mechanicznego 
będziemy traktowali istoty  jednokomórkowe na- 
równi z tkankowcami, wówczas mimowoli uderzy 
każdego zadziwiająca analogia. Tkankowiec 
z wewnętrznym szkieletem , np. jakiś kręgowiec, 
w zupełności da się zestawić z istotą jednoko
mórkową, zaopatrzoną w wewnętrzny aparat „ki- 
noplazm atyczny”, ześrodkowany w centrozomie. 
Z drugiej zaś strony zwierzę z zewnętrznym, 
skórnym szkieletem, np. jakiś owad, opancerzony 
w nieelastyczną okrywę chitynową, lub jakiś jeż. 
morski, łudząco przypomina opancerzone komór
ki roślinne, będące w normalnych warunkach 
turgoru. Zarówno tu, jak  i tam mechanizm cia
ła istoty ma punkty oparcia, leżące na obwodzie.

J . E .

KRONIKA NAUKOWA.

—  Prawo dysocyacyi elektrolitów. Jednym
z pierwszych i najpoważniejszych argumentów, 
jakiem i teorya jonów wywalczyła sobie prawo 
istnienia, była zgodność zjawisk dysocyacyi elek
trycznej ze zjawiskami zwykłej dysocyacyi (np. 
chlorku amouu w stanie pary) : zgodność ta wy
raźnie dowiodła, że rozkład cząsteczki na jony  
stanowi przypadek szczególny równowagi, spow o
dowanej przez reakcyą chemiczną. Ogólna za
sada, której podlegać musi każdy układ chem icz
ny w stanie równowagi, znana pod nazwą prawa 
działania mas Guldberga i W aagego (patrz
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W szechświat r. 18a9 str. 149) głosi, że w ukła
dzie takim istnieć musi stały stosunek pomiędzy 
stężeniem ciał, użytych do reakcyi, a stężeniem  
ciał wywołanych przez reakcyą. W poszczegól
nym przypadku dysocyacyi prawo to wymaga, 
aby iloczyn stężeń jonów pozostawał w stałym  
stosunku do stężenia cząsteczek nie dysoeyowa- 
nych, np, dla chlorku potasu:

stężenie jonów chloru X  stęż. jonów potasu
stężenie chlorku potasu

W celu obliczenia stężeń wolnych jonów, czyli 
stopnia dysocyacyi, Arrhenius uczynił następujące 
przypuszczenie : ponieważ w przewodzeniu prą
du elektrycznego mają udział wyłącznie wolne j
jon y , więc przewodnictwo elektrolitu jest w sto- |
sunku prostym do ilości wolnych jonów. W nie
skończenie rozcieńczonym roztworze sól zupełnie j
rozpada się na jony, czyli stopień dysocyacyi j
równa się 1; w każdym innym roztworze stopień j
dysocyacyi (a ) tak się ma do jedności jak prze
wodnictwo danego roztworu (p.„) do przewodni
ctwa w nieskończenie rozcieńctonym roztwo
rze ([i.cno) :

   ,
jJ.̂ o

W istocie przyjmować można pod uwagę za- 
Tniast roztworów nieskończenie rozcieńczonych, 
niedostępnych dla doświadczenia, roztwory znacz- 
uie rozcieńczone (np. l/ i030 normalnego), w k tó 
rych przewodnictwo praktycznie osięgnęło grani
cę. Przypuszczenie to znakomicie się sprawdzi- j

lo w stosunku do kwasów, zbadanych przez Ost
walda :  zgodność rachunku z doświadczeniem nic j  
nie pozostawia do życzenia. Natomiast w za 
stosowaniu do soli okazały się różnice przewyż
szające znacznie błędy doświadczenia. Stąd 
wniosek, że albo stan równowagi jest bardziej 
złożony niż to przyjmuje teoryą Arrheniusa, 
albo też w rozumowaniu powyżej przytoczonem  
znajdują się przesłanki nie sprawdzone doświad
czalnie. H. Jalin przypuszcza drugą ewentual
ność : Arrhenius przypuścił, że szybkość przeno
szenia się jonów nie zmienia się w miarę rozcień
czenia, skoro jednak uczynimy odwrotna przy
puszczenie, to dojść musimy do wniosku, że sto
pień dysocyacyi nie znajduje się w stosunku pro
stym do przewodnictwa, ale jest zależny od zmia
ny ruchliwości jonów, spowodowanej przez zmia
nę środowiska, zwięk3?enie tarcia wewnętrznego 
i t. p. W niosek Jabna streścić się więc daje 
w ten sposób, że przewodnictwo nie stanowi 
miary dysocyacyi Jahn oblicza stężenie jonów  
na zasadzie pomiarów siły elek‘robodźczej ogniw 
koncentracyjnych. Siła elektrobodźcza takiego ! 
ogniwa zależy, jak  to uzasadni! Nernst (pa‘rz 
W szechświat r. 1900 str. 813 ) wyłącznie od kon- 
centracyi jonów; odwrotnie więc z pomiarów siły  
elektrobodźczej takiego ogniwa obliczyć jesteśmy 
w  stanie stosunek istotnych s^ żeń  jonów w roz
maicie rozcieńczonych roztworach i przekonać się j

o ile doświadczenie odpowiada wytuagauiom 
teoryi równowagi chemicznej. Na zasadzie po
miarów wykonanych z niezmierną dokładnością 
w trzech przypadkach : kwasu solnego, chlorku 
potasu i chlorku sodu, Jahu zdołał znakomicie 
stwierdzić swe przypuszczenie; podczas kiedy  
na zasadzie teoryi Arrheniusa stała “X, zmniejsza 
się statecznie w miarę rozcieńczenia roztworu, 
Jahn otrzymuje wartości K, których wahania le 
żą w granicach błędów doświadczalnych. Na 
podstawie tychże pomiarów Jahn obliczył szyb
kość przenoszenia się jonów w zależności od s tę 
żenia roztworu, i doszedł do wniosku, że w roz
tworach stężonych jony poruszają się szybciej 
niż w rozcieńczonych; na razie wniosek ten wy
daje się nieprawdopodobnym, lecz nie znajduje 
się w sprzeczności z samą teoryą przewodnictwa 
elektrolitów.

Przeciw wywodom Jahna zwrócił się Arrhenius, 
zaznaczając, że formułka Nernsta, którą posiłko
wał się Jahn do obliczania stopnia dysocyacyi, 
dotyczy tylko roztworów rozcieńczonych. Równa
nie Helmholtza, które wolne jest od tej przesłan
ki, prowadzi do innych rezultatów. Sackur roz
ważając zarzuty Arrheniusa, wykazuje, że równa
nie to po uprzedniem zcałkowaniu staje się iden- 
tycznem z równaniem Nernsta.

Jeżeli przeto wywodom Jahna odmówimy nawet 
tej bezwzględnej ścisłości, jaką odznaczają się 
inne wywody termodynamiczne, to jednakże 
uznać je  musimy wobec uderzającej zgodności 
z ogóinemi zasadami równowagi chemicznej za  
bardzo prawdopodobne.
(Zeitsch. f. phys. Cliem. tom 27 str. 354 , t. 33  

str. 545, t. 35 s^r. 1, t. 36 str. 28 .— Zeitschr. 
f. Elektroch. t. 7 str. 4 7 ]) .' It/f /7

R O Z M A IT O Ś C I.

—  Zw ierzęta wym ierające. Do zwierząt, k tó
re bliskie są całkowitego wymarcia, należy noso-

j  rożec biały (Rhinoceros simus). Nieliczne j e d 
nostki tego nosorożca przechowały się w Natalu  

j i Ziemi zulusów, przypuszczają jeszcze istnienie 
ich w górach Ubombo, ale to przypuszczenie
oparte jest jedynie na wyglądzie pomiotu, który  

| się znacznie różni od pomiotu nosorożca dwuro- 
! giego, R bicornis. W celu zachowania tego

rzadkiego dziś zwierza wydano surowy zakaz
polowania pod karą 50  — 100 f. szter. lub w ię
zienia i nawet gubernator kolonii niema prawa 
udzielać pozwolenia na zabicie jednego z nich. 
W minionym roku kilka osób, pomię Izy niemi 
gubernator Natalu, napotkało s t a i j  tych zw ie
rząt złożone z 5 sztuk, niedaleko połączenia bia
łej i czarnej Umfolozi. Zbliżono się do nich kon
no na 45 m, a następnie pieszo na 18 m  Zwie
rzęta nie zdawały się widzieć ludzi i spokojnie 
pasły się. Następnie, jakgdyby ostrzeżone przez
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powonienie, zaniepokoiły się i powoli oddaliły. 
Tegoż dnia napotkano jeszcze starego samca, sa 
micę i jedno młode, i kto wie czy to nie wszystko 
co dziś pozostało.

Inne zwierzę wymierające jest bawół północny 
amerykański. Przed 12 laty p. Hornuday obliczył, 
że w całych Stanach Zjednoczonych z milionów  
pozostało zaledwie 1 100 sztuk, z których 25 6  
w niewoli i 835 w stanie dzikim w parku naro
dowym nad rzeką Yellowstone w Kanadzie i kil 
ku innych punktach. Obecnie p. M. Sullivnn 
dokonał nowego obliczenia w celu przekonania 
się czy je s t  nadzieja utrzymania nadal gatunku—  
obliczenia nie wypadły zbyt obiecująco. Obecna 
liczba wynosi 1 0 2 4  sztuki, z których 6 8 4  w nie
woli. Zastanawia, że ilość bawołów w stanie d o 
mowym, lub żyjących pod opieką człowieka wzra
sta. Największe stado znajduje się w stanie 
Montana, należy do sukcessorów C. Allarda 
i liczy 259  głów.

Inne stado w Teksasie liczy 110  zwierząt; 26 
sztuk znajduje się w Anglii. Ale najgroźniej
szym  syroptomatem dla istnienia gatunku je s t, [ 
że za wyjątkiem stad, wpółdziko żyjących, w in - j  

nych ilość stosunkowa samic stale maleje. Tyl

ko w sładzie Allarda utrzymują się normalne 
stosunki.

(Rev. S c ien t). W.

KSIĄŻKI N A D E SŁ A N E  DO REDAKCYI.

—  August W itkowski. U w sgi o kilku ogól
nych zasadach współczesnej fizyki, Rzecz, od
czytana na posiedzeniu Sekcyi filozoficznej krak. 
Oddz. poi. Tow. przyr. im. Kopernika d. 8  listop. 
19Ó0 r. Odbitka z ^Kosmosu” r. 1901 . Str. 14.

—  August Witkowski. O ciekłem powietrzu. 
Odb. z „Kosmosu” r. 1900. Str. 10.

—  W acław  Nałkowski. Ziemia i człowiek. 
Szkice i studya geograficzne. Warszawa, 1901. 
Str. 288.]

—  Stanisław  Domański, inż. Jak niwelować? 
wykład przystępny. Warszawa, 1901.

— Odczyty o powietrzu, urządzone stara
niem krak. Oddz. polsk. Tow. przyr. im. Koper
nika w marcu 1900 r. Str. 132,

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. 17 do 23 kwietnia 1901 r.

(Ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie).
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Kierunek wiatru J gUTna
Szybkość tt metrach 1__,1

aa tekuade °Pa(lu
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7 r ! n 9 w 7 »• 1 r>. 9  w 1 Na i w Nnin

17 S. 43,5 45.7 46 .* 3,7 5.5 6,2 8,3 3,6 81 N5,N9, W3 _
18  C. 5 \ i 53,9 56,7 JM 5,2 4,2 6,8 3,o 71 W 5,W7,W* °,4 0 z nocy i rana
19  P. 57,7 56,8 55 6 6,1 8 4 7.4 9,3 1,5 62 NVV3,N5,NW —

20 S. 54,1 52,8 52,5 6.4 6,* 5 7 0 4 5,5 86 S\V3,SW13, * 3 ',6 •  od g. 1 1  a. m. kilkakr.
21  N. 53 6 54,3 55,3 2 6 4.0 5,6 5,6 1,4 86 NS,N7,N5 o,t O od g. II10 a. m. z prze~
22 P. 57,0 57,0 58,5 3,5 7,1 4,8 9,0 2,5 74 N5,N5,NE5 — [rwaml całvr prawie dzień
23 W 58,5 56/

-  * a ,
55.7 2,5 10,2 n 4 1 1 ,4 o,3 64 NE5,NE!0,NE9 - kolo naokoło księżyca

Średnie 54,0 5,7 75 2,4

T R E Ś Ć . Glin i jego zastosowania. W edług E . Mildego streściła Zofia Joteyko-Rudnicka. —  Prof. 
J. H. Poynting. H ypo'ezy w fizyce; tłum. W. G. (dokończenie). —  Ślimaki przędące, przez K. Sto- 
łyhwę. —  Sprawozdanie. —  Sekcya chemiczna. —  Sekcya przyrodnicza. —  Spostrzeżenia naukowe. —  

Kronika naukowa. —  Rozm aitości. —  Książki nadesłane. —  Buletyn meteorologiczny.

W ydaw ca W . W R Ó B LE W SK I. R edaktor BR. ZNATOW ICZ.

f l o s a o j c a o  UeaijpoiO. B»pu*ana 13 1901 roją. Druk Warsz. Tow. Akc. Artystyczno-Wydawniczego.




