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HENRYK A. ROW LAND *).

0  NAJW YŻSZYM  CELU FIZYKA.

Okoliczność, która nas tu zgromadza, sta
nowi epokę w historyi fizyki w Ameryce; 
oby na przyszłość znamionowała też epokę 
w ogólnej historyi nauki, pod której sztanda
rem towarzystwo nasze rozwija swoję dzia-

1) Henryk Rowiand, urodzony w roku 1848 
w Baltimore, był od r. 1875 dyrektorem labora- 
toryura fizycznego tam'ejszego uniwersytetu. 
Wśród grona fizyków amerykańskich jest on 
jednym z najbardziej znanych i cenionych; 
zwłaszcza wsławił się w szerokich kołach uczo
nych przez siatki dyfrakcyjne, którym nadano 
jego nazwisko. W długim szeregu rozpraw nau
kowych zajmował się prz-ważnie pytaniami 
z dziedziny elektryczności i magnetyzmu, a osta*- 
nio pracował nad telegrafią.

W dniu 16 kwietnia r. b. śmierć przerwała 
pasmo dni Rowlanda, zabierając go nauce w nie
spełna 52 latach życia. Mowa niniejsza, którą 
w streszczeniu podajemy, została wygłoszona na 
dwa lata przed śmiercią w amerykańskiem sto
warzyszeniu fizycznem w Nowym Yorku. Napi
sana oryginalnie, zawiera wiele myśli głębokich
1 stawia żywo przed oczyma sposób myślenia 
i obraz duchowy fizyka amerykańskiego; winna 
nam ona zarazem przypominać zasługi, jakie 
Rowiand położył dla nauki. (Przyp. tłum.)

łalność. Nauka ta bardziej niż inne pod
daje rozbiorowi zasadnicze zagadnienia 
wszechświata, zajmuje się istotą, materyi 
i eteru, tego jedynego łącznika światów od
ległych, porozrzucanych na bezmiernych 
przestrzeniach.

My, którzy życie swoje poświęcamy roz
wiązywaniu pytań fizycznych, zebraliśmy się 
tu, aby się wzajemnie wspomagać i bronić 
interesów przedmiotu, który nam najbar
dziej leży na sercu, przedmiotu, którego pro
blematy stawiają tak wysokie wymagania od 
naszych władz umysłowych i tak wielkie 
i szczytne im wskazują idee.

W kraju, w którym doktrynę o równo
uprawnieniu przekręcono w doktrynę o rów
ności ludzi w innem znaczeniu, tworzymy od
dzielną małą grupę ludzi, jakby nowy rodzaj 
rasy ludzkiej, i pielęgnujemy zamiłowania 
i pojęcia o najwyższych dążeniach w życiu, 
które od zajęć i celów całego naszego oto
czenia tak wybitnie odbiegają. W tem zna
czeniu jesteśmy arystokratami, nie z tytułu 
bogactw lub pochodzenia, lecz z racyi ducha 
i ideałów, które ten ceni najwyżej, kto naukę 
naszę najbardziej rozszerza i widzi w niej 
dobro najwyższe.

Ożywieni tą myślą, zbieramy się tu dla 
wspólnej wymiany zdań w pełnem przekona
niu pożytku, który płynie stąd dla nas, a być
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może i dla naszej nauki. Na sztandarze na
szym wypiszmy przekonanie o ważności na
szego zadania i udzielmy je światu, który 
ceni dotychczas zdobycze nie w czystej, nie- 
materyalnej fizyce, której poświęcone jest 
nasze towarzystwo, lecz w tych jej gałęziach, 
które służą bardziej do zaspokojenia mate- 
ryalnych niż duchowych potrzeb człowieka. 
Kto tutaj cegłę do budowy dorzuca i gmach 
rozszerza, przynosi niezawodny pożytek 
ludzkości; lecz ten, kto w cichości pracuje, 
aby prawa tego wzrostu i budowy wykrywać, 
stoi duchowo wyżej i jest w rzeczywistości 
większym dobroczyńcą.

Jak stoją rzeczy w tym kierunku w na
szym kraju? Moja odpowiedź na to pozo
staje wciąż ta sama, co przed laty piętnastu, 
że wiele sił duchowych społeczeństwa na
szego zajmuje się t. zw. praktycznemi umie
jętnościami i że niewiele tylko ducha i środ
ków poświęcane bywa tej lepszej części za
dania, która się wznosi do godności teoryi. 
Lecz przecież wasza obecność chociażby do
wodzi, że stan ten nie zawsze pozostawać 
będzie bez zmiany.

Już w przeszłości spotykamy kilka nazwisk 
w kraju naszym, które świat naukowy ogól- 
nem otacza uznaniem: Pranklina, któ
ry naukę o elektryczności wzbogacił kil
ku prostemi, lecz pełnemi treści doświad
czeniami; Rumforda, którego badania nad 
ciepłem wprost prowadziły do poznania na
tury zjawiska; Henryego, autora badań, któ
re byłyby się przyczyniły do rozwoju fizyki, 
gdyby były staranniej ogłaszane; Mayera, 
pracownika, będącego dla wielu bogatem 
źródłem pomysłów. Oto smutna lista tych, 
których śmierć upoważnia mnie do wspom
nienia przed wami i którzy przez swe prace 
dla rozwoju naszej nauki na wzmiankę 
taką zasługują w zupełności.

Badacz naukowy może robić w odosobnie
niu wiele pożytecznych odkryć, dopóki jednak 
zatrzymuje je sam dla siebie, nie może ro
ścić pretensyi do wzbogacenia świata czemś 
pożytecznem. Nieogłoszone rezultaty są pry
watną własnością, ale nie mają znaczenia 
dla ogółu, póki autor nietylko ich nie ogłosi, 
lecz nadto nie przekona o prawdzie słów 
swoich. A przeto jest rzeczą najlepszą dla 
postępu nauki łączyć się wzajemnie pod 
godłem jej interesów, pytania jej roztrząsać,

prace krytycznie oceniać a nadto starać się
0 to, aby najważniejsze rezultaty były ogól
nie wiadome. A dalej czyńmy pewne różni
ce w naszych myślach i dziełach. Podnośmy

j  momenty, w których nowe wielkie idee wy
łaniały się w naszej nauce i otaczajmy za
służoną czcią wielkich mężów, którzy im 

| drogę torowali. Pozostawmy na uboczu 
mgliste idee o równości ludzi i większym 
mężom płaćmy też większem uznaniem. 
W wyborze tematów naszych badań staraj- 

| my się brać pod uwagę przedewszystkiem 
j takie zadania, które znamionują krok na

przód w jakiemś zasadniczem pytaniu. Ro- 
; zumiem dobrze, że nie zawsze jesteśmy t»
| w stanie uczynić, nasze myśli i prace szukają 
j często ujścia na drogach ubocznych; ale ma- 
| jąc tna oku wielkie zagadnienia wszechświata 

będziemy często w stanie zbliżyć się nieco- 
do poznania zasadniczych praw natury.

Co to jest materya? Co to jest ciążenie? 
Na czem polega promieniowanie i czem jest 
eter, w którym ono przebiega; co to jest 
elektryczność i magnetyzm, jak zależą wza
jemnie te grupy zjawisk i jaki stosunek łą
czy je z ciepłem. Oto wielkie zagadnienia 
wszechświata. Lecz musimy przedtem nie
skończenie wiele prostszych pytań podnosić
1 rozwiązywać, zanim będziemy mieli prawo 
choćby tylko czynić domysły o naturze tych 
pierwszych.

Newton i cała rzesza jego astronomicznych 
następców dowiedli, że w granicach odległo
ści planetarnych ciała materyalne ciążą ku 
sobie z siłą odwrotnie proporcyonalną wzglę
dem kwadratów oddzielających je odległości. 
Jakiż dowód posiadamy dla tego prawa 
przyrody? Zostało ono wyprowadzone ze 
spostrzeżeń astronomicznych nad orbitami 
planet; sprawdza się doskonale w granicach 
tych olbrzymich przestrzeni; lecz czyż posia
damy dowód, że stosuje się i do mniejszych 
odległości? Wyznaczamy odległość księżyca 
i wielkość ziemi i porównywamy ciążenie 
w tej odległości z siłą ciężkości na powierzch
ni ziemi; mamy to jednak wtedy tylko prawo 
uczynić, gdy porównywamy masę ziemi z ma
są słońca, to zaś wolno nam, gdy przyjmuje
my słuszność prawa samego. Gdy zaś dalej 
w znanem doświadczeniu Cavendisha prze
chodzimy od ciążenia ziemi do badania wza
jemnych przyciągań dwu małych ciał mate-
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ryalnych, to także zakładamy słuszność pra
wa samego i wyprowadzamy z niego wielkość 
masy ziemskiej w naszych jednostkach. J e 
żeli więc mówimy, że masa naszej planety 

raza przewyższa masę wody w równej 
objętości, to oczywiście zakładamy, że prawo 
przyciągać zachodzi według prawa Newtona. 
Samo zaś dowodzenie, że prawo to stosuje 
się od planetarnych do ziemskich odległości, 
nie jest z punktu widzenia fizyki przekony
wające.

Dla tej części prawa Newtona, która mó
wi, że przyciąganie jest proporcyonalne^do 
ilości materyi lub, co na jedno wychodzi, że 
przyciąganie jednego ciała przez drugie nie 
zmienia się wskutek obecności ciała trzecie
go, na to posiadamy tylko bardzo słaby do
wód, gdy zapomocą wagi ważymy ciała 
w rozmaitych położeniach względem siebie; 
w razie większych wymiarów ciał dowodzenie 
to upada. Dopiero gdybyśmy zdołali słoń
ce na dwie części rozdzielić i dowieść, że 
każda z jego połów tak samo przyciąga, 
osięgnęlibyśmy dowód, któryby mógł zawa
żyć na szali.

Co możemy powiedzieć o związku między 
ciążeniem a czasem? Czyż możemy choćby 
na moment przypuścić, źe ciążenie wzajemne 
biegnących w przestrzeni ciał jest takie sa
mo, jakgdyby one zajdowały się w spoczyn
ku. J a  myślę, że nie! Tembardziej nie 
możemy zgodzić się na dowodzenie Laplacea, 
źe siła ciążenia momentalnie przenika prze
strzenie, możemy bowiem z łatwością przed
stawić sobie kompensujące czynniki, o któ
rych Laplace nie myślał. Jak  mało więc 
wiemy o tem prawie zasadniczem, które prze
szło lat 200 podlega sprawdzeniu.

Jakże zmieniły się nasze poglądy na ma- 
teryą i jakim zmianom podlegają one wciąż 
jeszcze! Okrągły twardy atom Newtona, 
który jeden tylko Bóg był mocen na części 
rozdzielać, przyjął postać molekuły, składa
jącej się z wielu atomów; każdy zaś z tych 
małych atomów nabył z kolei tak wielkiej 
sprężystości, że jego amplituda po 100000 
wahań pozostaje wciąż jeszcze ta sama. W a
hania te zaś są tak skomplikowane, źe ty
siączne akordy znajdują w nich oddźwięk. 
Dalej pokrywamy atom gdzieniegdzie elek
trycznością i tworzymy w ten sposób z niego 
system, w porównaniu z którym układ plane

tarny, nawet ze słońcem odznacza się idealną 
prostotą. Niektórzy poszli nawet dalej jesz
cze i utrzymują, że posiadają władzę, którą 
Newton tylko Bogu przyznawał, rozdrabnia
nia atomu jeszcze na tak maleńkie cząstecz
ki, że sama fantazya odmawia nam przed
stawienia ich wielkości. Czyż wobec tego 
nie niedorzecznym nazwać trzeba każdego, 
kto studyowanie natury ciał nazywa mate- 
ryalistycznem i niskiem? Któż zaś z drugiej 
strony jest tak wszechmocnym i wszędy 
przenikającym duchem, któryby w problema
ty materyi wtargnąć i zagadki jej budowy 
rozwiązać potrafił?

Każdej masie przypisujemy dwie główne 
| własności: ciążenie i bezwładność ł), masa,
; która tych własności nie posiada, przestaje 

tem samem być masą. Wielkie prawo przy
rody orzeka, źe siła wzajemnego ciążenia 
jest do masy ciał proporcyonalna. To pra
wo Newtona, które ze strony fizyków tak 
nieświadomie przyjmowano, .ma bezwątpienia 
wielkie znaczenie i treść nadzwyczaj głęboką. 
Czy ono jednak oznacza, że wszelka materya 
w ostatniej instancyi składa się z jednako
wych podobnie zbudowanych praatomów, czy 
też możemy znaltźć w tym celu inne wytłu
maczenie? Ze molekuły ciał nie są okrągłe, 
uczy nas o tem krystalografia i to działanie 
materyi, które poznajemy w zjawiskach 
skręcania płaszczyzny polaryzacyi promieni 
świetlnych. Że części molekuł, wprost nawet 
atomów, posiadają ładunki elektryczne, uczy 
nas o tem elektroliza, zachowanie się gazów 
w rurkach opróżnionych i t. zw. zjawisko 
Zeemana. Ze niektóre z nich działają jak 
małe magnesy, dowodzą tego własności ma
gnetyczne żelaza, niklu i kobaltu. Że są one 
elastyczne, uczy nas widmo i że niosą one 
z sobą ładunki elektryczne dowodzi tego zno
wu zjawisko Zeemana.

W ten sposób wstąpiliśmy na drogę bada
nia tych problematów, lecz jakże wiele jesz
cze brakuje do ich ostatecznego zbadania. 
Jakże przedstawiać sobie mamy materyał,

*) Co do stosunku bezwładności do materyi 
porównaj Władysława Natansona ,-,Pogląd na ro
dzaje zjawisk w materyalnym wszechświecie” 
i A. Witkowskiego „Kilka słów o ogólnych zasa
dach fizyki współczesnej11 (Wszechświat 1900
i Kosmos 1901). (Przyp. tłum,.).
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z którego utworzone są praatomy, gdy fak
tycznie tylko grupy atomów wchodzą w grę 
naszych rozważań. Na wieki ukryte przed 
zmysłami naszemi, ulegające niezliczonym 
wahaniom we wszystkich temperaturach po
wyżej zera bezwzględnego, są one tryumfem 
ludzkiej zdolności kojarzenia i wprowadzają 
nas w zdumienie wobec ogromu zdobytych 
przez nas pojęć. Ożywieni temi postępami, 
nio chcemy się bezczynnie poddawać olśnie
niu, lecz dążymy naprzód ku nowym celom 
i odkryciom, które przyszłość przed nami 
ukrywa. Elektryczność! Ulotny duchu bur
sztynu, demonie, który chciwe ramiona wy
ciągasz, aby w swe objęcia drobne ciałka 
pochwycić, płynie nieuchwytny, który z nad
zwyczajną łatwością przenikasz metale, 
a przed kawałkiem szkła zatrzymujesz się 
w niemocy—eo z tobą się stało? Znikłeś, po
większyłeś stos wielki teoryj odrzuconych, 
aby cię zastąpiła doskonalsza teoryą działa
nia eteru powszechnego.

(DN)
Wl. Oor.

O ZŁOCIE W  PRZYRODZIE.

(C iąg dalszy).

Złoto napotykamy w przyrodzie i w związ
kach chemicznych, jakkolwiek mniej są one 
rozpowszechnione od ziota rodzimego i mniej 
zyskowne. Wydobycie z nich złota wymaga 
więcej trudu i kcsztów, albowiem przez j  
amalgamowanie kruszcu wyciągnąć się nie 
udaje i wypada uciekać się do środków che
micznych, jednak i one nie są pozbawione zna
czenia dla przemysłu złotego, a ze względu na 
ogólną genezę złota na powierzchni ziemskiej 
bardzo są ciekawe. Nie przedstawiają one 
czystych związków, lecz zwykle zawierają 
domieszki srebra, ołowiu i innych metali. 
Najlepiej znanym przedstawicielem związ
ków złota jest minerał sylwanit. Jestto 
tellurek złota w połączeniu ze srebrem i oło
wiem, wzoru (Au, Ag, Pb)Te2. Minerał ten 
o srebrzysto białym połysku metalowym 
składa się z tabliczkowatych kryształków 
układu jednoskośnego. Pokrewny sylwani- 
towi co do składu jest inny minerał—nagia- 
git barWy ołowiano szarej, złożony z krysz
tałków układu rombowego. Oprócz tych

dwu znane są i inne związki złota w postaci 
minerałów kalawerytu, miillerinu i innych, 
są one jednak rzadsze i pozbawione zna
czenia.

Teraz przyjrzyjmy się, w jakich warunkach 
spotykają się w przyrodzie te lub owe wyo
sobnienia złota. Jak  wymieniliśmy wyżej 
najbogatsze są wyosobnienia złota w sianie 
jego rodzimym. Okoliczność ta jest ściśle 
związana ze sposobem ich powstawania 
w skorupie ziemskiej. Geologia nas uczy, że 
skały, budujące powłokę ziemską są tro
jakiego pochodzenia—ogniowe, okruchowe 
i osadowe (osady chemiczne). Pierwsze 
przedstawiają skrzepłą i skrystalizowaną ma
gmę i) i stanowią powłokę pierwotną, pow
stałą w bardzo dawnych epokach kuli ziem
skiej—lub też wyłonienia mas ognisto-płyn- 
nych w późniojszych czasach poprzez war
stwy osadowe w postaci lawy wulkanów i tu 
zakrzepłe i skrystalizowane w skałę jedno
litą. Iune skały nie przedstawiają masy 
jednolitej, lecz tylko okruchy jużto niespojo- 
ne ze sobą, jak piasek, żwir, już jak piasko
wiec, zcementowane przez masę obcą. Takie 
skały nazywają się okruchowemi, ponieważ 
przedstawiają okruchy skał innych, z któ
rych powstały, np. masywno-krystalicznych, 
osadowych. Te ostatnie powstały na dnie 
wodozbiorów jużto jako wynik strącania 
chemicznego, już też życia organizmów. Zło
to napotyka się przeważnie w następujących 
rodzajach ska ł : a) pochodzenia ogniowego, 
a więc masywno-krystalicznych i wybucho
wych, b) okruchowych. Ponieważ te drugie 
powstały z pierwszych, skały więc pochodze
nia ogniowego powinny być rozpatrywane 
jako pierwotne źródła złota na powierzchni 
ziemskiej. Ze skał takich złotonośnemi naj
częściej bywają :

a) skały ogniowe kwaśne (bogate w krze
mionkę, do 65°/o), jak np. berezyty uralskie 
(skała składająca się z kwarcu i miki białej), 
syenity.

b) niektóre magnezyowe skały zielone, jak 
dyoryty (składają się ze szpatu polnego 
i amfibolu) i serpentynity.

c) skały wybuchowe — trachity, osobliwie 
epok późniejszych, np. trzeciorzędowej. W ska

*) Patrz Wszechświat 1898 r. str, 533 „Go to 
jest magma?” przez St. Miklaszewskiego.
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łach tych złoto bywa rozsiane albo dość 
równomiernie po całej masie, albo też ze- 
środkowuje się w pewnych częściach. Tak 
np. w łupkach krystalicznych Karoliny po
łudniowej jest ono ześrodkowane w wyosob- 
nieniach hematytu. Oo do sposobu, w jaki 
rozmieszczone jest złoto w skale, to najczę- 
ście drobne rodzimki jego w postaci blaszek 
wyżej opisanych lub okruszyn wrośnięte są 
w pirycie, lub innych siarczkach, albo też 
siedzą w szczelinach i szparach skały, jak to 
ma miejsce w trachitach węgierskich. Zwy
kle w górnych częściach skały złotodajnej 
napotykamy wolne złoto rodzime, wtedy gdy 
w dolnych częściach jest ono zawarte 
w siarczkach i w ten sposób skała dzieli się 
na dwa pasy. Dzieje się to w taki sposób, 
źe górna cz^śó utraciła swe związki siarkowe 
pod wpływem atmosfery i wilgoci, gdy w dol
nych częściach one wytrwały. W górnych 
tedy warstwach skały, zwanych czapką (Hut), 
zabarwionych na rdzawobrunatno i przeni- 
zanych szparami i szczelinami, wśród związ
ków żelaza znajdują się rodzimki złota w po
staci okruszyn, blaszek wiórkowatych i t. p. 
W dolnych zaś częściach, zwanych pasem 
(zoną) siarczków, złoto jest zawarte w tych 
ostatnich. Ciapka zwykle bywa stosunkowo 
bogatsza w złoto, jednak nie sięga ono tak 
znacznej ilości i wjnosi zaledwie do 17 g 
na tonuę (trachity węgierskie). Jakkolwiek 
w zależności od siarczków złoto spotyka się 
najczęściej, jednak nie wyłącznie. Nierzad
kie są okazy rodzimków złota wrośniętych 
w kwarcu, felspacie, wykrystaiizowuje się 
ono też wśród skał perydotowyeb.

Wyżej opisane sposoby znajdowania jed
nak nietylko nie wyczerpują typów znajdo
wania złota w przyrodzie, ale przeciwnie są 
podrzędne i mało ważne z powodu swego 
ubóstwa Głównie uwagę przyciągają dwa 
inne typy : żyły złotonośne i opławy. Żyłą 
wogóle nazywa się rozpadlina wypełniona 
przez masę, względem skały co do budowy 
obcą, a co do pochodzenia uboczną. Naj
częściej stosują nazwę żyły do rozpadlin 
przez kruszce wypełnionych. Szczeliny i roz
padliny takie sięgają nieraz ogromnjcłi roz
miarów wzdłuż i wgłąb i powstają jużto 
wskutek wstrząśnień w skorupie ziemskiej 
zaszłych, już kurczenia się samej skały z po
wodu stopniowego oziębiania przez szereg

wieków po utworzeniu się ognistopłynnej 
masy. Szczeliny owe stopniowo wypełniają 
się w taki sposób albo przez występowanie 
roztworów w skalne pierwiastki bogatych ze 
ścian szczeliny, albo z jej głębszych części 
ku powierzchni wypartych, lub inaczej. 
W żyłach złoto zawarte bywa albo bezpo
średnio w kwarcu, albo też w siarczkach in
nych metali, które niekiedy ze swej strony 
same zalegają w kwarcu. Kwarc żył złoto
dajnych ma wygląd osobliwy—jest mało 
przejrzysty, przenizany siecią otworków 
i szczelin i zawiera związki żelaza. Barwa 
kwarcu w górnych częściach żyły jest zwy
kle różowa. W dolnych częściach tej samej 
żyły wygląd kwarcu jest już nieco inny : jest 
on tu bardziej ścisły, zbity, barwy błękitna
wej, tlenków żelaza nie posiada, natomiast 
złoto jest tu zawarte w siarczkach ołowiu, 
miedzi, żelaza i innych, a głównie w pirycie 
(PeS2). Widzimy więc, że i tu rzecz ma się 
tak samo, jak w skałach warstwowych— 
w górnych c.ęściach żyły siarczki metali 
uległy przemianom i wymyciu, a złoto nie- 
podlegające tym zoranom pozostało i sto
sunkowo wzrosło co do ilości, i tu więc górne 
ezęści żyły są bogatsze w złoto od głębszych. 
Zwykle też w górnych częściach żył złoto 
spotyka się i w większych kawałkach (ro
dzimki, samorodki); gdy w głębszych przewa
żają drobniejsze, j a k : w postaci ziarnek, 
blaszek i blaszeczek nikłych, dla oka nie
uzbrojonego niewidzialnych i tak rozsianych 
w skale, że w razie'wydobywama sposobem 
amalgamacyi nie łatwo się uchwycić dają. 
Znajdowanie większych kawałków w czapce 
żyły zależne jest od przyrastania z roz
tworów.

Dotychczas była mowa o złocie w połą
czeniu z siarczkami, należy się więc nieco 
uwagi tellurkom złota. Te ostatnie napoty
kają się znacznie rzadziej, jednak i one do
starczają rynkom nieco złota Głównie eks
ploatowane są i tu żyły. Co do charakteru 
swego są one zupełnie podobne do wyżej roz
patrzonych.

Wszystkie dotychczas wspomniane sposo
by znajdowania się złota mają jednę charak
terystyczną cechę—złoto jest tu w miejscu 
swego wydzielenia i skała ma mniej więcej 
taki sam charakter, jak w chwili swego utwo
rzenia. Takie miejsca znajdowania złota



746 W SZECHŚWIAT N r 47

noszą nazwę rdzennych dla odróżnienia od 
wtórnych pokładów tego kruszcu, powstałych 
ze rdzennych wskutek zmian, jakie zaszły 
pod wpływem atmosfery, wody i innycli 
czynników. Jak  widzieliśmy wyżej, górna 
część skały złotodajnej—czapka, różni się 
znacznie od głębiej położonych części skały; 
różnice te zaszły pod wpływem atmosfery, 
dotyczą jednak głównie siarczków. Gdy jed
nak cała skała zacznie ulegać wietrzeniu 
i rozszczepianiu, część jej w postaci piasku zo
stanie uniesiona przez strumień lub drobne 
potoki z osadów atmosferycznych powstałe, 
część wsiąknie głębiej w postaci roztworów, 
złoto wskutek odporności swej przeciw bu
rzącym czynnikom i znacznego ciężaru wła
ściwego zostanie w znacznej części na miej
scu i będzie się gromadziło i tylko drobne 
blaszki (or flottant) uniesione i złożone zo
staną nieco dalej przez wody bieżące. W ta
ki sposób z dawnej skały zostanie piasek za
wierający złoto. Takie złoża złota oczywiście 
są najbogatsze i najbardziej pożądane, po
nieważ wydobycie kruszcu jest znacznie ułat
wione przez samę przyrodę. Gdy bowiem 
z żył i skał warstwowych trzeba metal wydo
bywać zapomocą kruszenia i amalgaroowania, 
tu pozostaje tylko odsiać lub odmyć kruszec, 
który osiada w naczyniu na spodzie pod I 
okruchami skały, unoszonemi przez wodę. j  

Wszystkie trzy typy miejsc znajdowania złota 
nie są odosobnione w przyrodzie, lecz przeciw
nie towarzyszą jedne drugim. Tak, naprzy- 
kład, żyły zalegają w skałach, które zawiera
ły, a nieraz jednocześnie zawierają złoto. 
Opławy zaś albo otaczają żyły złotodajne, 
albo je pokrywają, zawdzięczając im swoję 
zlotodajność i będąc produktem ich zmiany 
pod wpływem czynników atmosferycznych.

By się bliżej przyjrzeć, w jaki sposób 
napotykają się pokłady złota i w jakich 
warunkach, rozpatrzmy niektóre główniejsze 
miejscowości złotodajne.

Zaczniemy od Ameryki. Wzdłuż całego 
lądu amerykańskiego równolegle do jego 
wschodnich brzegów ciągnie się pasmo wy
niosłych gór, znanych u nas pod nazwą 
Andów. Nie jest to jednak jeden ciągły łań
cuch, lecz kilka sfałdowań skorupy ziemskiej, 
biegnących obok siebie równolegle i dających 
to tu, to tam odgałęzienia ostrokątnie 
lub wacblarzowato w głąb lądu skierowa

ne w postaci pomniejszych pasm górskich. 
Tjm zmarszczeniom powierzchni odpowiada
ją głębsze pęknięcia skorupy ziemskiej, zdra
dzające się przez wyłonienia mas ognisto- 
płynnych przez całe szeregi wulkanów. Kie
runek fałdowania skorupy idzie na wschód 
lub północny wschód i, co stąd wynika, 
główne pasma gór i towarzyszące im pęknię- 

j  cia, szczeliny i rozpadliny, przez proces two
rzenia gór wywołane, mają przebieg mery- 
dyonalny. Sieć rozpadlin i szczelin tych 
została z czasem wypełniona przez rudy 
i obecnie przedstawia żyły rudonośne krusz- 

I ców najrozmaitszych. Obfitość tych żył 
w kruszec jest dość doniosłą już na północy, 
jednak wskutek małej dostępności krain da
lej na północ wysuniętych mało jest zbadana 
i dopiero od niedawna poznana bliżej została. 
W ostatnich dopiero czasach zwrócono 
w tamtę stronę nieco uwagi z powodu odkry
cia głośnych dziś na cały świat pokładów 

i złota Klondykeu. Historya tego odkrycia 
j  i los jego są bardzo osobliwe. Alaska i zie- 
| mie w głąb lądu od niej położone, gdzie znaj

duje się Klondyke, niewielka rzeczka dopły
wająca do Jukonu, była nieraz przed rokiem 
1896 nawiedzana przez poszukiwaczy skar
bów kopalnych lecz bez osobliwych rezulta 
tów J). Około roku 1880 jeden z pomniej
szych poszukiwaczów złota zapędził się aż 
w głąb Alaski, gdzie na mocy wskazówek 
eskimosów znalazł skarb w postaci pokładu 
kości mamutów, które nabył od eskimosów 
bardzo tanio, by odprzedać później za parę 
milionów. Złota jednak nie napotkał. Na 
wiosnę roku 1896 w Wancouwer ukazało się 
paru obdartych i wynędzniałych ludzi z wo
reczkami rodzimków złota na sprzedaż i opo
wiadało o bogatych pokładach tego kruszcu 
na północy, uważano ich jednak za oszustów. 
Ale już we wrześniu tego samego roku do 
San-Francisko przybyła grupa poszukiwaczy 
złota z tak znakomitemi dowodami w postaci 
znacznej ilości rodzimków i złotego piasku, 
że rozwiały się wszelkie podejrzenia. Podług 
ich opowiadań, z małym bardzo zapasem 
żywności udali się we trzech na „chybił-

*) Były tam p r o w a d z o D e  roboty p r z e z  poje
dynczych poszukiwaczów, lecz z a  cały p r z e c i ą g  

czasu o d  1883 d o  1896 roku w y d o b y t o  z ł o t a  

z a l e d w i e  za 3,3 miliony dolarów.
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trafił” i napotkawszy niewielką rzeczkę, na
zwaną później Gold-Bolle, spróbowali szczę
ścia. Po przemyciu pewnej ilości piasku 
rzecznego, zostali zdumieni jego wydajnością. 
Jednak żywność została wyczerpana i to ich 
zniewoliło do opuszczenia stanowiska i szuka
nia pomocy; około rzeczki Sixty-Mille zna
leźli ją w osobie starego poszukiwacza złota 
Kormaka, i wespół powrócili na dawne 
miejsce. Wkrótce Kormak przywołał jesz
cze paru wspólników. Liczebność partyi 
powiększona została; wzrosło też i powodze
nie. W przeciągu czterech tygodni pięciu 
z nich odmyło złota na 18000 dolarów, dwu 
zaś w przeciągu dni czterdziestu—na 116 250 
doi. Wkrótce coraz zwiększająca się partya 
założyła osadę u dopływu dwu rzek Jukonu 
i Klondykeu i nazwała ją  Dawson-City. Gdy 
w lipcu 1897 r. partya poszukiwaczów zło
ta, składająca się już z 58 ludzi, przybyła do 
Kalifornii ze znakomitym dowodem powo
dzeń w postaci 93 pudów złota, w workach, 
pończochach, butelkach, puszkach od konser- 
wów i innych podręcznych naczyniach, dla 
braku lepszych, wrażenie nie miało granic. 
W kraju, gdzie robienie pieniędzy jest głów- 
cem zadaniem życia, pożądliwość złota ogar
nęła masy bez różnicy stanowisk i zawodów. 
Fermerzy, przemysłowcy, drobni handlarze, 
wojskowi i artyści pociągnęli do ziemi obie
canej. Za niemi pociągnęły i kapitały. Za
wiązały się setki przedsiębiorstw. Ilość 
mieszkańców Dawson-City w przeciągu jed
nego roku z dość i tak pokaźnej, jak na 65° 
szerokości północnej, gdzie w przeciągu dzie
sięciu miesięcy termometr stale niżej zera 
wskazuje i mróz dochodzi do 40° C, liczby 
4 000 wzniosła się do 18 000. Ceny wygórowały 
niepomiernie—za ordynarną izbę płacono po 
200 dolarów (360 rs.) miesięcznie; funt mięsa 
kosztował 3 rs., słoniny 3‘/ 2 rs.; parol kowi 
płacono dziennie po 30 rs. i więcej. Jednak 
wielu zawiodło się w oczekiwaniach i padło 
ofiarą chciwości. Grunt w Klondykeu oprócz 
nieznacznej powierzchownej warstwy, w prze
ciągu całego roku jest skrzepły od chłodu 
i nie odmarza, a ponieważ piasek złotonośny 
tylko w łożyskach rzek i ich brzegach ta
rasowych występuje bezpośrednio na po
wierzchnię, a zwykle zalega na parę stóp 
głębokości,—by się doń przedostać, trzeba 
skrzepłą ziemię usunąć, co kosztuje wiele

trudu, albowiem wypada podtrzymywać nieu
stanny ogień, by ziemia nieco odmarzła, 
zanim będzie ją można kruszyć lewarem. 
Wskutek tego udaje się wyzyskać tylko to, 
co leży bliżej ku powierzchni i to ze znaczną 
stratą czasu i pracy, resztę zaś się porzuca. 

' To też naogół tak bogate pokłady dały smut
ny wynik dla wielu poszukiwaczy.

Jak oblicza „Departement of Labor” 
w Waszyngtonie, do Klondykeu wyruszyło 
ogółem około 60 tysięcy ludzi w przeciągu 
czasu od 15 lipca 1897 roku do 15 lipca roku 
1898, a stanęło na miejscu tylko około 40 
tysięcy, reszta zaś usiała drogę swemi kość
mi. Jeżeli obliczymy koszty przedostania się 
do kraju obiecanego i zdobycze osiągnięte, to 
na początek lata pierwsze przyniosły... mi
nusy. Na koszty podróży, którą, zanim zo
stała urządzona komunikacya wodna mo
rzem i przez wody Jukonu, odbjwano przez 
łąd, wydawano po 500 dolarów na osobę, co 
łącznie z pięciomilionowym wydatkiem na 
urządzenie komunikacyi wodnej stanowi do 
30 milionów z górą. JNatomiast otrzymano 
około 15 mil. dolarów za przeciąg czasu 
dwuletni.

Oprócz gotówki każdy z argonautów współ
czesnych dołożył do sprawy coś ze zdrowia, 
albowiem w tym klimacie surowym, wobec 
braków, na które człowiek skazany jest wsku
tek zupełnej dziewiczości kraju we względzie 
kultury, choroby grasują niepomiernie— 
w lipcu 18^8 r. cierpiących na febrę, skorbut, 
dysenteryą i t. p. było 15 000 osób. Jednak 
nie odstraszyło to ludzi. Ilość przedsię
biorstw wzrasta ciągle a równolegle zwiększa 
się ilość wydobytego złota, a bogactwo pokła
dów wynagradza surowość warunków. Nie
ma prawie strumienia dopływającego do 
Jukonu, by nie toczył wód swych po piasku 
złotodajnym. Oprócz tego grunt zawiera 
złoto w wielu miejscach, osobliwie zaś w roz- 
sypiskach, które niegdyś stanowiły łożyska 
rzek. W niektórych miejscach znajdowano 
i z powodzeniem eksploatowano kwarc złoto
nośny. Pokłady takiego kwarcu w Douglas 
Insel występujące w łupkach talkowych wy
dawały do 3—4 dolarów na tonnę. Złoto tu 
nie w samym kwarcu jest zawarte, lecz w pi
rycie, którym kwarc jest przerośnięty. Sławę 
Klondykeowi zyskały jednak nie kwarcowe 
złoża złotonośne, ale rozsypiska, które jak
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zwykle więcej złota i w dostępniejszej formie 
posiadają i rozsypiskom też produkcya 
wszechświatowa złota będzie zawdzięczała 
dopływ kruszcu na rynki, którego należy się 
spodziewać, jeżeli żegluga na Jukonie, spław- 
nym na przeciągu 2 400 hm  od ujścia dla 
większych statków, rozwinie się należycie.

Najbogatsze rozsypiska znajdują się w po
siadłościach Kanady między dwuma lewemi 
dopływami rzeki Jukonu, mianowicie Klon- 
dykiem a Indian-River. Mniej bogate wy
stępują na terytoryum do Stanów Zjedno
czonych należącem, a polożonem na zachód 
od poprzedniego na pochyłościach dolin 
rzek w Forty-Miles District i Birch-Creek, 
Całe terytoryum Jukonu spoczywa na pod- j  
ścielisku łupkowem, na którem piętrzą się J 
warstwy z wietrzenia łupków krystalicznych, 
mikowych i hornblendowych powstałe. Rów
nina poprzecinana jest przez dość pogłębio
ne doliny rzek; na obnażeniach wzdłuż łożysk 
rzecznych warstwy złotonośne występują na 
światło dzienne, na wierzchołkach zaś są 
przykryte przez napływy z glin i innych skał 
drobnoziarnistych, idąc więc w porządku od 
powierzchni następują : gliny, dalej warstwy
0 ziarnie grubszein—piaski, żwiry zawiera
jące złoto, a bezpośrednio pod niemi lupki, 
które są względem pokładów złotodajnych 
skałą macierzystą. Złoto spotyka się razem 
z siarczkami na 0,6 do 3 m głębokości. Ku i  

wschodowi głębokość jest mniejsza, równina j 
Jukonu się fałduje i staje górzystą. W naj
nowszych czasach zaczęto eksploatować roz- j  

sypiska w Cap-Nome, okolicy położonej aż pod j  

64,4° sz. półn. na samem pobrzeżu morza ; 
Behrynga i w dolinach drobnych rzek Snake
1 Nome-River, które tu mają swe ujścia, i 
Złotonośne warstwy ujawniają się na pobrze- 
żu morskiem. W dolinach rzek są przykryte 
przez warstwę mchu tundrowego i przywar- 
stek glinowy i składają się z piasków, z któ- ! 
rycb pojedyńczemu człowiekowi udawało się 
wymyć złota na 470 doi. w przeciągu ty
godnia. Wobec tego niebawem stanęło tu 
miasto Anvil City, które pod koniec lata 
1899 roku liczyło około 5 000 przemywaczy 
złota.

Posuwając się wzdłuż pasma gór amery
kańskich ku południowi napotykamy dalej 
następujące okolice złotodajne : między 59° 
a 58° sz. półn prowincyą Cassiar, gdzie już

w r. 1875 na milion złota wydobyto; niżej 
między 56° a 55° Omineca i między 54° -5 3 a 
Cariboo, gdzie produkcya złota wznosi się 
już do 2‘/a milionów dolarów rocznie. Jed 
nak dopiero na terytoryum Stanów Zjedno
czonych produkcya złota staje się decydującą 
dla handlu wszechświatowego. Równolegle 
prawie do wybrzeża wschodniego ciągną się 
tu cztery pasma gór—w Kalifornii Coast- 
Range i Sierra Newada, w Oregonie—Cas- 
cade-Range, będący dalszym ciągiem Sierra 
Newady, łańcuch Humbjldta w Newadzie 
i w Utah—góry Wahsatsch. Równolegle do 
przebiegu pasm górskich idą żyły rudonośne. 
Pierwsze pasmo żył napotykamy wzdłuż 
Coast-Range; zawierają one rtęć, cynę, żela
zo chromowe. Dwa pasma żjł napotykamy 
na pochyłości wschodniej Sierra Newady. 
Pierwsze leży prawie u podnóża i dostarcza 
miedzi, drugie ciągnie się jiiemal po środku 
pochyłości i składa się z niepomiernie dłu
gich i doniosłych żył kwarcu zawierającego 
złotodajne siarczki kruszców. Najdonioślej
szą z tych żył jest Mother-Lode. Żyła ta 
wziąwszy początek w Bear-Valley, w hrab
stwie Mariposa, biegnie wśród granitów po 
prawej stronie, wznoszących się aż do szczytu 
Sierra Newady, i dyorytów po lewej i, to 
znikając z powierzchni to znów występując, 
ciągnie się na przeciągu 120 hm, dosięgając 
w niektórycli miejscach 20 m szerokości. 
Na powierzchni tej żyła nie jest wszędzie 
jednakowa i nieraz bardzo małą się staje* 
zato w głębi jest bardziej równomierną i wy
nosi 5 do 6 to.

Tak Mother-Lode, jak i cale pasmo żył ją  
otaczających, są wypełnione przez kwarc. 
W głębszych częściach żyły kwarc jest na- 
krapiany pirytem, bliżej zaś ku powierzchni 
nie zawiera tego minerału, natomiast przeni- 
zany jest siecią otworków, szparek i szcze
lin. Wiaz z pirytem w głębszych częściach 
napotyka się i inne siarczki. Złoto w gór
nych częściach żyły jest w stanie rodzimym 
swobodnie rozsiane po kwarcu, głębiej zaś 
wkropione w pirycie i innych siarczkach^ 
jeszcze głębiej napotyka się w związkach, 
z których przez amalgamowanie wyciągnąć 
się nie daje.

Mother Lode nie jest eksploatowane na 
całym przeciągu, lecz tylko w miejscach gdzie 
wydajność jest znaczniejsza. Główniejsze jej
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miejsca podlegające eksploatacyi są: a) w hrab
stwie Mariposa, gdzie żyła ma od 0,3 do 3 m 
szerokości i wydajność jej wynosi od 40 do 
200 franków na tonnę wydobytej skały; w r. 
1870 otrzymano tu z 35 000 tonn na 30 tysięcy 
franków złota; b) w pr. Calaveras, gdzie 
eksploatacya przeważnie ześrodkowała się 
w Car8on-Hill, ale nie potrwała długo, albo
wiem już po dosięgnięciu pewnej^glębokości 
żyłę porzucono. Złoto okazało się tu 
w związkach z tellurem, antymonem trudno 
poddających się przerobowi. W 1875 r. wy
dobyto tu 40 tys. fr. z 30000 tonn, później 
wydajność znacznie się zmniejszyła.

Z pomniejszych żył, które otaczają Mother 
Lode pasmem, dosięgającem niekitdy 12 do 
15 lcm szerokości, ciągnącem się na prze
strzeni pomiędzy 37° a 40° szer. półn. przez 
prowincje Mariposa, Toulumne, Calaveras. 
Eldorado i dalej aż do północnego końca 
Kalifornii, gdzie zostaje przykryte przez po
toki lawy później już powstałych wulkanów, 
eksploatowane były niektóre z bardzo po
myślnym skutkiem. Tajlor, żyła kwanu, 
zalegająca w dyorycio o średniej wydajności 
od 180 do 400 fr. przjniosia w 1875 r. około 
250 000 fr. Mount-Pleasant, żyła kwarcowa 
w granicie o średniej wydajności 240 fr. na 
tonnę dostarczyła w tym samjm roku 16 000 
franków.

Wskutek wietrzenia żyły z biegiem czasu 
pokrywały się warstwą opławów i zmywów, 
które utworzyły rozsypiska złote. Wody 
atmosferyczne i z topnienia śniegów i lodow
ców góiskich powstałe poryły w tych złożach 
wyżłobienia, któro dały początek prawidło
wym ujściom wód po pochyłości w postaci 
rzek. W dolinach rzecznych następowało 
ciągłe przemywanie warstw skalnych i ich 
soitowanie—część podlegała rozpadowi i roz
puszczaniu i w ten sposób wypłókana zosta
wała, część uchodziła z wodą parta mecha
nicznie, a złoto, o ile do roztworu nie prze
szło, lub w postaci drobnych blaszek uniesio
ne nie zostało, wskutek ciężaru swego pozo
stawało i gromadziło się na miejscu. Stąd 
powstały dwa rodzaje rozsypisk złotych -  
stare, pierwotne, giomadnemu wietrzeniu 
skał żyłowych odpowiadające i nowsze, kosz
tem starych pod wpływem wody bieżącej 
powstałe, i dolinom rzek obecnych właściwe. 
W niektórych aiejscach opławy były zala

ne przez lawy, które spłynęły z wyżyn Sierra 
Newady, działalności wulkanicznej podlega
jących. Takie opławy pod pokrywą bazaltów 
pozostające oparły się w znacznej mierze 
burzącym wpływom wietrzenia i zmywania 
przez wody i sterczą w postaci płaskich gór 
z pośi-ód ziekka sfalowanej pochyłości. P o 
krywy bazaltowe i dawniejsze rozsypiska 
zwane „deep-leads” ześrodkowują się bliżej 
ku wyżynom pasma górskiego, przyczem po
toki bazaltowe ześrodkowane są przeważnie 
w północnej części Sierra Newady, nowsza 
zaś rozsypiska spoczywające w łożyskach 
rzek, które, w śniegach górskich szczytów 
biorąc początek, toczą po pochyłości swe 
wody ku dolinie dzielącej Sierra Newadę od 
Coast-Rangeu i zlewają do San-Sacramento, 
otaczają i przykrywają niekiedy żyły szero- 
kiem pasmem, stanowiącem terytoryum pro- 
wincyj Mariposa, Toulumne, Oalaveras, 
Eldorado, Placer, Newada, Juba, Plumas 
i Butte. Tak pierwotne, jak nowsze rozsy
piska przez pewien czas dostarczały światu 
znacznej ilości złota, ty lko z tą różnicą, że, 
gdy nowsze, zalegające tuż na powierzchni 
wskutek swej dostępności rychło wyczerpane 
zostały, „deep-leads”, zalegające głębiej 
i więcej zachodu wymagające, i dziś jeszcze 
nie są wyczerpane. Nowsze rozsypiska sta
nowiły główne źródło złota kalifornijskiego 
w piątym dziesiątku lat wieku ubiegłego. 
W r. 1848 i 1849 wydobywano tu przecięcio- 
wo po 500 fr. z metra sześciennego i to były 
czasy największej wydajności. Już w roku 
następnym znacznie się ona zmniejszyła, 
w 185 L r. już 85 fr. uważauo za dobry wynik, 
a dziś rozsypiska nowsze są pozostawiano 
chińczykom. Gdy eksploatacya rozsypisk 
rzecznych zaczęła się opłacać coraz gorzej, 
roboty posuwano coraz wyżej w górę rzeki 
i w ten sposób natrafiono na „deep-placers” . 
Rozsypiska te nie zalegają zwykle na po
wierzchni, lecz na pewnej głębokości, sięga
jącej w niektórych miejscach do 40 m  
i z wierzchu są pokryte przez opławy i zmywy 
nowszego pochodzenia, składające się z glin, 
piasków, żwiru, warstwami następujących po 
sobie i złota zwykle nie zawierających. 
„Deep Leads” na dobre zostały eksploatowa
ne dopiero od czasu zastosowania metody 
hydraulicznej. Zasada jej polega na krusze
niu ziarn żwiru lub piasku złoto zawierające
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go wprost w skale, masowo zalegającej, na 
miejscu znajdowania przy pomocy kolosal
nych rzutów wody dochodzących do 150 
tysięcy metrów sześciennych na dobę, z szyb
kością 50 m na sekundę i z wysokości 
najmniej stu metrów. Wodę, by parła 
z odpowiednią siłą, sprowadzają rurami 
z wyżyn gór; ciecz, będąca w ten sposób pod 
silnem ciśnieniem (odpowiadającem wysokości 
z jakiej została sprowadzona), skierowana 
w postaci strugi pada na skałę z taką silą, 
że najgrubsze ziarna kruszy na drobny 
miał. Operacya prowadzi się w miejscach na
turalnego występowan;a skały na powierzch
nię, mianowicie w dolinach rzek i strumieni, 
albo też, co rzadziej, przekopuje się odpo-

przedostać i daó dostęp wodzie hydraulicznie 
skierowanej, przekopuje się tunel u podstawy 
góry płaskiej, jaką zwykle takie lawą przy
kryte rozsypiska, jak się rzekło, stanowią, 
od miejsca obnażenia warstw złotonośnych 
wgłąb, a z góry przecina się pokrywę bazal
tową i warstwy skał rozsypisko pokrywają
cych zapomocą szachty aż do spotkania jej 
z tunelem. Wodę skierowuje się do tunelu 
przez szachtę (a więc z góry) a tunel staje 
się miejscem jej odpływu wraz z resztkami 
skalnemi.

Ten prosty sposób z amerykańską energią 
zażyty sprawia, że po przeciągu krótkiego 
czasu zostają zmywane całe góry, a doliny 
zasypywane piaskiem i zamulane miałem

Metoda hydrauliczna kruszenia skał.

wiedni szurf. Strugi wody skierowuje się na 
boki łożyska, tak że skała skruszona zostaje 
przemywana przez ściekającą wodę i unoszo- 
szona do talwegu (właściwego łożyska wody 
bieżącej); tu części lżejsze, złota nie zawiera- 
ce, unoszone zostają dalej, kruszec zaś czysty 
i części skały, które go zawierają, osiadają 
na dnie, które w postaci schodów spiętrzone 
w zagłębieniach rtęcią jest wypełnione. 
W ten sposób jednocześnie odbywa się amal- 
gamowanie. Należy jednak zauważyć, że część 
złota w postaci blaszek wyżej opisanych 
z miałem skalnym unoszona zostaje i wy
ślizguje się w taki sposób z rąk przed
siębiorców.

Gdzie rozsypiska są przykryte przez skrze
płe lawy, by do warstw złotonośnych się

skalnym. Ogromne przestrzenie pozostają 
pokryte piaskiem pirytowym, orografia i hy
drografia okolicy ulega zupełnemu przeobra
żeniu. Nic nio oszczędza się na drodze 
posuwania robót, albowiem zyski z nich 
otrzymywane opłacają z niemającym równe
go sobie wandalizmem prowadzoną gospo
darkę. Nawet najurodzajniejsze pola i kwit
nące łany, o ile miały nieszczęście w swem 
łonie złoto zawierać, zostają wkrótce obróco
ne w pustynie i nieraz okolica na znacznej 
przestrzeni przedstawia obraz zniszczenia. 
Łożyska rzek zostają wypełnione przez miał 
skalny do tego stopnia, że w niektórych 
miejscach bieg rzeki zostaje zatarasowany. 
Rzeki same występują z brzegów natural
nych i, dzieląc się na szersze lub węższe
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płytkie strugi, zalewają znaczne przestrzenie 
swemi zleniwionemi wodami. Trudności 
w usuwaniu resztek skalnych, [wskutek hy
draulicznego sposobu prowadzenia eksploa- 
tacyi powstałych, w r. 1887 w Kalifornii do 
tego stopnia się wzmogły, że na czas pewien 
zaprzestano robót. Ławice resztek wypełniły 
tak  tunele jako też rowy odprowadzające 
i łożyska rzek. Toulumne, która miała 
170 m  szerokości i 4,5 m  głębokości w prze
ciągu 21 miesięcy została zapełniona zupeł
nie i dopiero wezbranie wody częściowo ją 
•oczyściło, sprowadziwszy do rozmiarów 10 m 
szerokości i 0,3 m głębokości. Skargi zie
mian wywołały, że metoda została wzbronio
na wreszcie zupełnie, jakkolwiek obliczają, 
i e  do wydobycia pozostawało co najmniej 
około półtora miliarda metrów sześciennych.

(CDN).

Józef Sio ma.

ST. TOŁŁOCZKO.

O CHEMICZNYCH SPOSOBACH OTRZY

MYWANIA PRĄDU ELEKTRYCZNEGO.
ODCZYT PUBLICZNY.

(Dokończenie).

W poprzednich ustępach niniejszego wy
kładu stwierdziliśmy kilkakrotnie to, że jedy- 
nem źródłem energii elektrycznej ogniwa jest 
energia chemiczna tej reakcyi, która w niem 
przebiega, gdy ogniwo jest zamknięte. Wte
dy tylko powstała różnica potencyałów jest 
■ustawicznie zobojętniana i nanowo odtwa
rzana. Nie dotykaliśmy jednak pytania, czy 
podczas działania ogniwa ta różnica poten 
cyałów, czyli jego siła elektrobodźcza, nie 
ulega zmianie, zmniejszeniu. Doświadcze
nie z ogniwem Daniella: Zn | ZnS04 | Cu 
stwierdza, że tak nie jest Z ogniwa tego 
przez czas dłuższy czerpać możemy prąd, 
a  przyrząd mierzący różnicę potencyałów 
(woltametr), wskazuje tę gamę siłę elektro- 
bodźczą 1,1 wolta. Nie każde jednak ogni
wo jest we własności tej podobno do ogniwa 
Daniella. Poddajmy próbie np. tę najprost 
szą kombinacyą, którą widzimy na początku 
naszego wykładu niejednokrotnie w użyciu : 
Zn | H2S 0 4 | P t .  Przypomnijmy sobie, że

j  ogniwem tem poruszaliśmy z łatwością dzwo- 
| nek elektryczny, lecz przez czas stosunkowo 
! krótki. Gdybyśmy chcieli jednak korzystać 

z energii jego dłużej, odmówiłoby ono temu 
żądaniu, mimo że ani Zn, ani kwas siarkowy 
wyczerpane nie zostały. Włączony w obwód 
takiego ogniwa galwanometr wykazuje szyb
ko spadek siły prądu, co może być spowodo
wane albo zwiększeniem się oporu, albo też 
zmianą siły elektrobodźczej ogniwa.

Na podstawie założeń osmotycznej teoryi 
ogniwa tłumaczenie obu tych przypadków 
jest bardzo proste. W ogniwie Daniella 
prąd płynący od Zn ku Cu nic w niem zasad
niczo nie zmienia, przybywa tylko siarczanu 
cynkowego kosztem rozpuszczającej się płyty 
Zn, a ubywa siarczanu miedziowego wsku
tek strącania jonów Cu na płytce miedzia
nej. Gdy użyte roztwory siarczanów są 
silnie stężone, koncentracya obu przez czas 
dłuższy nie ulegnie znacznej zmianie, nie 
wpłynie też okoliczność ta na zmianę ciśnie
nia osmotycznego, a ponieważ i prężność 
roztwórcza obu elektrod pozostaje ta sama, 
gdyż elektrody nie uległy żadnej przemianie, 
więc siła elektrobodźcza ogniwa pozostaje 
niezmienną. Inaczej rzecz się jednak przed
stawia w ogniwie: Zn | HjSO* | Pt. Z chwi
lą, gdy ogniwo to przechodzi w stan czynny, 
Zn roztwarza się w kwasie, prężność osmo- 
tyczna roztworu rośnie, jednocześnie platyna 
pokrywa się jonami wodoru, co powoduje 
zmianę prężności roztwórczej samej elektro - 

| dy. Wodór, jak’ wiadomo, z łatwością roz- 
! puszcza bię w metalach, a szczególniej wtedy, 

gdy są one w stanie silnego rozdrobnienia. 
Wiemy dobrze np., źe 1 objętość palladu 

■ może wchłonąć 100 objętości H; podobnie 
! też zachowuje się platyna. Mamy więc 

w naszym przykładzie do czynienia nie 
z elektrodą Pt, lecz z elektrodą H, którego 
prężność roztwórcza jest zgoła inna. Ta 
nowa elektroda wodorowa usiłuje z ogrom
ną siłą dodatnie jony H przeprowadzić 
w roztwór, z drugiej zaś strony Zn działa 
w kierunku przeciwnym, działanie więc 
ogniwa słabnie w miarę stężenia wodoru 
w płytce platynowej. Ogniwo takie jest 
więc podobne do naczyń połączonych, w któ
rych działanie pompy nie wystarcza na to, 
by malejącą różnicę poziomów utrzymać na 
pierwotnej wysokości. Działalność prądu
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musi tu słabnąć i wreszcie całkowicie ustać. 
Tę zmianę własności elektrody pod wpływem 
prądu nazywamy polaryzacyą. Rozumiemy 
też teraz, że dla uniknięcia polaryzacyi na
leży elektrody utrzymywać w stanie nie
zmienionym.

Jak więc tej zmianie zapobiedz, jeżeli żą
damy, by dane ogniwo podczas oddawania 
prądu nie uległo polaryzacyi? W powyż
szym przykładzie nie jest to sprawa trudna : 
dość będzie w jakikolwiek sposób usuwać 
wydzielany na katodzie wodór. Możemy to 
uozynić wiążąc go chemicznie z tlenem i za
mieniając na wodę. Środków utleniających 
mamy przecież bardzo wiele. Takiemi są 
np. kwasy azotowy (HNOt1) i chromowy 
(H8C r04). Środki te będziemy nazywali 
depolaryzatorami. Jeżeli w stosie Volty 
kwas siarkowy zastąpimy kwasem cLromo- 
wym, a ze względów taniości platynę za
mienimy na płytkę węglową, będzieu/y mieli 
powszechnie używane ogniwo chromowe JBun-

Fig. 8.

sena: Zn | H 2C r04 | C .  Ogniwo to, jak 
wiadomo, nie polaryzuje się wcale i posiada 
przytem znaczną siłę elektrobodźczą równą 
E =  1,4 wolt, jest więc typem ogniwa, odpo
wiadającego wymaganiom praktyki.

Interesujące doświadczenie z kwasem azo
towym lub chromowym jako depolaryzato
rami można wykonać w następujący sposób. 
Na większe szkiełko zegarkowe wlewamy pa
rę kropel rtęci wraz z mieszaniną kwasu 
siarkowego i azotowego. Gdy następnie 
drucik żelazny zanurzymy w cieczy w ten spo 
sób, by zlekka tylko dotykał powierzchni r tę
ci, rtęć poczyna miarowo pulsować, tworząc 
bardzo eftktowne figury (fig. 8).

Tłumaczenie tego zjawiska jest następu
jące. Na powierzchni rtęci i warstewce 
przylegającego do niej elektrolitycznego roz
tworu (kwasów), tworzyć się muszą przeciw
ne ładunki elektryczne : dodatni na rtęci, od- 
jemny w cieczy, gdyż prężność roztwórczą 
rtęci jest bardzo mała. Mamy tu więc ro

dzaj kondensatora, którego okładkami są 
z jednej 'strony powierzchnia rtęci, z dru
giej—warstewka przylegająca cieczy. Do
datni ładunek rtęci stara się powierzchnię 
jej zwiększyć, rozprężyć. Z chwilą jednak 
zetknięcia drucika żelaznego z powierzchnią 
rtęci zamyka się obwód ogniwa galwanicz
nego :

Hg j H 2S 0 4 -j- HNOs | Fe

i kondensator ulega rozbrojeniu. Rtęć się 
więc ściąga i tworzy przerwę w obwodzie 
prądu. Stan ten trwa dopóty, aż działa
nie depolaryzatora całkowicie zniweczy wo
dór polaryzujący elektrodę rtęciową, poczem 
zjawisko powtarza się peryodycznie tak dłu
go, jak długo stężenie depolaryzatora nie 
ulegnie znacznej zmianie *).

Oprócz wyżej wymienionych depolsryzato- 
rów ciekłych, w tym samym celu można 
użyć również i ciał stałych, np. dwutlenku 
ołowiu Pb02 , lub dwutlenku manganu 
Mn02 , czyli braunsztejnu. Ten ostatni śro
dek ma np. zastosowanie w powszechnie uży- 
wanem do dzwonków ogniwie Leclanchego, 
którego kombinacya jest następująca :

Zn | (NH4)CI | Mu0 2 (stały) | O .

Dla okazania działania P b02 , lub minii 
Pb30 4 , jako depolary zatorów, zestawmy na. 
stępujące doświadczenie. Połączmy z sobą 
dwa aparaty Hofmanowskie, takie jakich się 
zwykle używa do demonstrowania elektroli
zy kwasów rozcieńczonych, w sposób uwidocz
niony na fig. 9.

Niech w jedny m z tych aparatów jako 
elektrody służą dwie płytki ołowiane (Pb), 
w drugim zs.£ jedna ołowiana, druga rów
nież ołowiana, lecz pokryta warstwą dwu
tlenku ołowiu. W celu zwiększenia po
wierzchni tych płytek opatrzmy je wzdłuż 
i poprzek rowkami, co z łatwością scyzory
kiem uskutecznić możemy. Układ

Pb | H2S04 | P b02 ,

jak to przewidzieć łatwo, prądu dać nie mo
że, inaczej jednak jest z kombinacyą :

Pb | H2S04 | Pb02 ,

ł ) W celu przedstawienia zjawiska tego szer
szemu audytoryum można je z łatwością rzucić 
w projekcyi na suficie sali.
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•w której elektrody są różne. Ta daje prąd 
w kierunku oznaczonym strzałką, co zresztą 
Jatwo odrazu sprawdzić można, gdy oba bie
guny naszego aparatu I  połączymy z drutami 
dzwonka elektrycznego. Gdy prąd czerpie
my jedynie z aparatu I, nie przewodząc go 
przez aparat II, ogniwo działa skutecznie 
tak długo, jak długo starczy depolaryzatora 
na katodzie. Prąd jego przeprowadzony 
przez aparat II polaryzuje w nim bardzo

Fig. 9.

szybko katodę (K); wytwarza się więc prze
ciwdziałanie a prąd ustaje. By tę różnicę, 
jaką wykazują elektrody odjemne obu apa
ratów, bardziej jeszcze uwidocznić, możemy 
użyć prądu zzewnątrz, np. z bateryi o trzech 
ogniwach chromowych, w której obwód włą
czamy oba nasze aparaty kolejno. Już po 
upływie kilku minut spostrzeżemy w I I  apa
racie pewną objętość gazu w rurkach nad

anodą i katodą, gdy w aparacie I  gaz wy
dzielił się jedynie na anodzie. Gaz wydzie
lający się na anodzie jestto w danym przy
padku tlen, powstający wtórnie wskutek 
elektrolizy H 2S04 , a gaz znajdujący się 
w rurce katodowej aparatu I I —to wodór. 
Sprawdzić to zresztą możemy z łatwością. 
Działanie więc depolaryzatora w aparacie I  
polega na utlenianiu wodoru i zamianie go 
na wodę.

Opisane cotylko doświadczenie z dwu przy- 
j rządami przedstawioneini na fig. 9 może 
j  nas doprowadzić jeszcze i do innych wnios- 
| ków, mianowicie do poznania takich własno- 
j  ści, wytworzonych przez prąd w aparacie II,
| których praktyczne zastosowanie daje nam 

możność uskutecznienia bezpośredniej prze
miany energii prądu elektrycznego w energią 

| chemiczną i odwrotnie. Mam tu na myśli 
i  ogniwo wtórne, t. j. wytworzone działaniem 

prądu, czyli t. zw. akumulator.
Zastanówmy się raz jeszcze bliżej nad 

| dalszemi skutkami prądu przepuszczonego 
w ciągu czasu dłuższego przez oba aparaty, 

j  aż do chwili gdy i nad elektrodą P b02 w apa
racie I  zaczął zbierać się gaz. Połączmy 
elektrody aparatu I z dzwonkiem elektrycz
nym. Dzwonek nie działa, energia więc tego 
ogniwa wyczerpana została. Uczyńmy ta
kąż sarnę próbę z aparatem I I : Dzwonek 
odzywa się natychmiast i dzinła stosunkowo 
czas długi. To było do przewidzenia W sa
mej rzeczy, prą i  bateryi B, przechodząc 
przez aparat II, utleniał elektrolitycznie wy
twarzanym thnem płytkę ołowianą A, od- 
tleniał zaś, a raczej nie zmieniał wcale płyt
ki K. Skoro prąd został przerwany, aparat 
II  przedstawiał ogniwo elektryczne, prężność 
bowiem roztwórcza obu elektrod Pb i Pb02 
nie jest jednaka. Ogniwo to jest przytem 
identyczne z tem, któreśmy sztucznie złożyli 
w aparacie I  na początku naszego doświad
czenia. To też działa ono zupełnie tak sa
mo i w tym samym kierunku, co łatwo 
zresztą przy pomocy igły magnesowej 
stwierdzić można. Płytka A jest więc 
w aparacie II biegunem dodatnim, K  zaś— 
odjemnym, czyli że w samem ogniwie podczas 
jego działania prąd ma kierunek przeciwny 
względem kierunku prądu pierwotnego, któ
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rego energia ogniwo to wytworzyła. Zapas 
energii ogniwa wtórnego jest, rzecz prosta, 
zależny od ilości wytworzonego depolaryzatora 
Pb02, Uczynić to można łatwo zwiększając 
rozmiary plotek ołowianych, a przedewszyst- 
kiem ich powierzchnię, w stosunku do całko
witej ich masy. Aparat taki może mieć 
wtedy znaczenie praktyczne, będzie bowiem 
w stanie potencyalnym przechowywać znacz
niejszy zapas energii elektrycznej i oddawać 
ją, na żądanie. Będziemy więc mieli zbior
nik do przechowywania energii elektrycznej 
czyli akumulator.

Proces przerabiania Pb na P b 0 2 nazywa
my nabijaniem akumulatorów. Gdy akumu
lator prąd oddaje, P b 0 2 odtlenia się, wtedy 
akumulator się rozbraja. Na fig. 10 strzał
ka u góry oznacza kierunek prądu podczas 
rozbrajania, strzałka zaś u dołu—kierunek

C b h u & c L . JicUo!) ć

i

£Ro 2 62 b

Fig. 10.

?So

tegoż podczas nabijania. Proces chemiczny, 
jaki zachodzi w obu razach, jest dość zawiły 
i bliżej roztrząsać go tu nie będziemy; koń
cowy rezultat reakcyi w jednym i drugim 
przypadku podaje następujący schemat:

Rozbrajanie : 
biegun odjemny: Pb +  O =  PbO 
biegun dodatni: P b 0 2- j - H 2 =  P b 0 - j - H 20

Nabijanie:
biegun odjemny: PbO -f H 2 =  Pb -J- H 20  
biegun dodatni: PbO +  O =  P b 0 2 .

Cały proces jest więc odwracalny. Jest rze
czą oczywistą, że pojemność akumulatora za
leżeć będzie nietyle od rozmiarów płyt oło
wianych, ile od ilości materyi zdolnej z łatwo
ścią ulegać powyższym przemianom, czyli 
od tak zwanej masy czynnej płyty. Nie ule

ga bowiem wątpliwości, że tylko nieznaczna 
część płytki ołowianej w doświadczeniu po
wyżej przez nas opisanem uległa utlenieniu,* 
reszta pozostała nieczynna, tlen bowiem two
rzący się na elektrodzie uchodzi w stanie ga
zu. Zwiększenie masy czynnej płyty daje 
się uskutecznić zapomocą tak zwanego for
mowania płyt czyli wielokrotnego ładowania 
i rozbrajania, które ułatwić w znacznym 
stopniu można przez poprzedzające odpo
wiednie preparowanie mechaniczne i che
miczne płyty. To są już zresztą kwestye 
natury technicznej, w której zagadnienia na 
tem miejscu wchodzić nie mamy możnością 
Nadmieniam tylko jeszcze, że głównym szko
pułem i wadą dzisiejszych ogniw wtórnych, 
mimo bardzo wysoko posuniętej techniki 
wyrobu tychże, jest ich wielki ciężar w sto
sunku do pojemności i niezbjt znaczna n& 
wstrząśnienia wytrzymałość. Zmniejszyć cię
żar i rozmiary akumulatora, a powiększyć 
jego pojemność i wytrzymałość—to są głów
ne postulaty, które technika w tym wzglę
dzie bierze za zadanie.

Doniosłość praktyczna akumulatora, czyli 
ogniwa odwracalnego, jest sama przez się- 
widoczna. Już sama możność regenerowa
nia ogniwa po wyczerpaniu zawartej w nim 
energii bez rozbierania części składowych 
i bez wymiany zużytego materyału na no
wy odrazu stawia go na pierwszem miejscu 
pośród wszystkich ogniw elektrycznych 
i jedynie chyba zbyt wielka strata w energii 
przy procesie ładowania mogłaby donio
słość tę osłabić. Czy strata ta jest jednak 
znaczną?

Zdawałoby się w pierwszej chwili, że aku
mulator powinien oddać tyleż energii, ileśmy 
jej w niego włożyli, skoro proces chemiczny 
jest odwracalny, t. j. układ materyalny po
wraca do pierwotnego stanu. Tak jednak 
nie jest. Część energii ulega rozproszeniu. 
Następujące liczby, otrzymane z odpowiednich, 
pomiarów, stosunek ten ilustrują. Akumu
lator, ładowany w ciągu 18 godzin, prądem 
o natężeniu 2 amp. i napięciu 2,2 wolty 
pobiera ładunek elektryczności

Ij =  2 X 18 — 36 amperów i godzin, 

co zostało wykonane nakładem pracy 

W, =  36 X 2,2 =  79,2 wattów i godzin.
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Ten sam akumulator jest w stanie w ciągu 
8 godz. przy sile prądu 4.25 amp. i napięciu
1,97 wolty oddać z powrotem :

I 2 =  4,25 X  8 =  34 am p. i godzin, o raz  
\V 2 =  34 X 1,97 =  66,98 w att. i godz.

Strata więc w ł a u n k u  wynosi:

- | 1  =  0,944 =  9 4 ,4 %

5)6%, co tłumaczy się częściowem a nieu- 
niknionem wydzielaniem się gazu podczas 
ładowania, natomiast strata włożonej ener
gii jest znacznie większa:

i wynosi około 15°/0. Pochodzi to pnczęści 
wskutek zamiany wkładanej energii na 
ciepło. Główna jednak przyczyna spoczywa 
w konieczności użycia do nabijania znacznej 
nadwyżki woltów 2,2 w porównaniu do nor 
malnej siły elektrobodźczej akumulatora
1,97 wolty. Nadwyżka ta 0,23 wolty jest 
wywołana niejednostajnemi zmianami stężeń 
w ióżnych częściach elektrolitu, których wy
równanie przez dyfuzyą wymaga dłuższego 
czasu.

Ta strata energii, około 15%, jest więc 
również jedną z ujemnych stron akumulato
ra w porównaniu jednak ze stratą ponoszoną 
w motorach termicznych, około 90%, staje 
się bardzo małą.

Kończąc ustęp o akumulatorach zaznaczyć 
mi jeszcze wypada, że wobec wymienionych 
wadliwości obecnie używanego akumulatora 
ołowianego, starano się zastąpić go innym. 
Próbowano więc odszukać inne reakcye 
odwracalne, mogące pośredniczyć w prze
mianach energii na elektryczną i odwrotnie, 
dotychczasowe jednak próby, licznie czynio
ne, nie wydały pożądanych rezultatów.

Z powyższego opisu najgłówniejszych 
typów ogniw galwanicznych pierwotnych 
i wtórnych i wytłumaczenia jednolitego 
mechanizmu ich działania widzieliśmy, że 
kwestyą przemiany potencyalnej energii 
chemicznej w energią elektryczną daje się 
rozstrzygnąć w bardzo rozmaity sposób. Od
powiedzieliśmy więc na nasze pytanie głów

ne, ale odpowiedzieliśmy dotychczas tyłka 
jakościowo, nie ilościowo, nie zwracaliśmy 
bowiem uwagi na to, czy wszystka energia 
reakcyi chemicznej została przez ogniwo 
oddana w postaci energii elektrycznej. Dać 
na to odpowiedź można jedynie tylko na pod
stawie dokładnie przeprowadzonych pomia
rów energii chemicznej reakcyi i oddanego 
prądu elektrycznego. Energią chemiczną 
reakcyi zmierzyć możemy dokładnie kalory
metrycznie; należy oczywiście dokonać po
miaru tego raz wtedy, kiedy ogniwo jest 
nieczynne, drugi zaś raz wtedy, gdy ono 
prąd oddaje. Dokonanie tego rodzaju po
miarów wymaga wielkiej dokładności. Dro
gą tą ostatecznie stwierdzone zostało, że są 
trzy rodzaje ogniw elektrycznych: 1) ogni
wa, które oddają pi’awie całkowicie nagro
madzoną w nich energią chemiczną, np. ogni
wo Daniella; 2) ogniwa, które wydają jej 
nieco mniej; 3) wreszcie takie, które wytwa
rzają energii elektrycznej więcej aniżeli za
wiera w sobie ich reakcya chemiczna, np. 
konabinacya:

Pb | octan Pb — octan Cu | Cu .

Ogniwa tego ostatniego typu, pracując, ozię
biają się, podobnie jak gaz rozprężając się 
wykonywa pracę, czerpią więc one ten nad
miar energii z otoczenia. Wogóle jednak 
w ogniwach wszystkich trzech typów stosu
nek obu rodzajów energii, albo wydajność 
ogniwa jest bardzo znaczna, tak że przez 
czas dłuższy nawet nie wiedziano, że straty 
energii mogą mieć tu miejsce.

Z tego wynika dalej, źe ogniwo elektrycz
ne jest znakomitym przewodnikiem przy 
zamianie potencyalnej energii chemicznej 
na użyteczną energią prądu. Ponieważ, jak 
to zauważyliśmy na początku wykładu, głów- 
nem źródłem energii chemicznej jest dla nas 
reakcya pomiędzy węglem a tlenem powie
trza, należałoby więc uważać za ideał ogniwa 
elektrycznego takie, któreby bezpośrednio 
energią tej reakcyi zamieniało na energią 
prądu. Rozwiązanie kwestyi tej stałoby się 
zdobyczą nieocenioną a skutki, jakie za sobą 
pociągnęłoby tego rodzaju odkrycie, dziś są 
nieobliczone. Usiłowania w tym kierunku 
robione są nieustannie, dotychczas jednak 
niestety nie są uwieńczone pozytywnym re
zultatem. Tracić jednak nadziei—nie po
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winniśmy; uprzytomnijmy tylko sobie, do j a 
kich zdumiewających odkryć i wynalazków 
niejednokrotnie już doszedł twórczy umysł 
człowieka!

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

—  Najwyższy wzlot aeronautów. Przed laty 
kilku aeronauta Berson podczas napowietrznej 
podróży przedsięwziętej z Lipska wzbił się do 
9  130 m  prześcigając wszystkich aeronautów. 
Obecnie p. Berson w towarzystwie p. Suriuga, 
swego pomocnika, podczas wzlotu dokonanego 
z Berlina dosięgnął jeszcze większej wysokości, 
t. j . 10 300 m.

Balon p. Bersona posiadał 8 000 m 3 objętości, 
zawierał jednak tylko 6 000 m3 czystego wodoru, 
■otrzymanego drogą elektrolityczną, w parku 
aeronautycznym wojskowym w Tempelhof, pod 
Berlinem. Na wysokości 1 500 m p. Berson 
napotkał 300 m  grubą warstwę chmur, jednak

nie zakrywała ona całkowicie ziemi tak,że wyraź
nie widać bjło Szpreję do Miggel i Hawelę do 
Brandeburga. Powyżej atmosfera aż do 10000  w  
była wolna od chmur i dopiero na tej wysokości 
znowu napotkano obłoki, których grubości nie 
zdołano obliczyć. Ciepło podtrzymywał termo
for, a oddychano tlenem. Na wysokości 9 000 m  
podróżni zaczęli doświadczać skutków rozrze
dzonego powietrza, a na wysokości 10 000 m  
prawie jednocześnie obaj stracili przytomność, 
na szczęście klapa już była otworzona i balon za
czął spadać. Omdlenie trwało 35 — 40 minut 
i przeszło skoro balon zniżył się do odpowied
niej wysokości. Żadnych złych następstw nie 
odczuto.

Najniższa temperatura wynosiła — 40° C, t. j. 
znacznie mniej niż się spodziewano. Balony 
pp. Hermite i Besanęon zaopatrzone tylko w przy
rządy samopiszące, wzosiły się do 14 000  
a nawet 17 000 m  i ich termografy notowały 
temp. 50 —70° poniżej zera. Powstaje tedy py
tanie co wpłynęło na tak nieznaczne obniżenie 
temperatury.

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. 13 do 19 listopada 1901 r.

(Ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie).
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7  r. 1  p. 9  w. 7  r- 1 p. 9  w. N ajw . N ajn.

13 Ś. 39,0 37,° 36,8 3,6 9,3 7,8 9,8 3,3 7 0 S W s,S W ’,S W ł T,5 •  n.
14  C. 35,4 34,4 35,9 3,2 i°,3 9,° 10,5 2,9 72 s3,s5,sw5 —
15 P. 39,2 40,1 40,2 5,3 6,4 6,0 9,° 4,9 80 sw1,sw !,s‘ —
16  S. 44,2 45,2 48,3 3 ,o 4,0 1 ,3 6,2 1,3 82 w 3,w',sw7 —
1 7  N. 54,3 54,5 53,1 0,0 i ,2 i,9 2,0 —°,6 77 w ^sw ^sw 1- — /  cały dzień
l8  P. 5 i,i 50,1 49,7 i,4 2,1 2,1 2,4 0,2 Q° wM,w-n,w1! 2,2 do 2 h. p. m.; « ; a
19 W . 48,6 47,2 43,° 3 ,i 3 , 9 4,o 4,3 x,7 9 4 w ^w ^sw ’ 11,9 •  cały dzień

Ś rednie 45,6 4 , 3 81 i5.6
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