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.1. PERKIN.

C H E M IA  I  F IZ Y K A ,

A  C H E M IA  F IZ Y C Z N A .
(Z  przedmowy do „T ra itć  de chimie physique“ , część I-a  „L es  P rin 

cipia^, Paryż, 1903)-

Niełatwą jest rzeczą określić pewną naukę 
w kilku wierszach w ten sposób, aby ktoś, 
nieobeznany jeszcze z je j treścią, miał o jej 
zakresie dostateczne wyobrażenie. W ątpi
my zresztą, czy analiza taka, zastosowana 
do jakiejkolwiek starej umiejętności, przed
stawiałaby pewien interes: wiadomo bowiem 
bardzo dobrze, co stanowi jej przedmiot; jed
ność takiej nauki wprost się nawet odczuwa, 
chociaż w  ten sposób zachodzi obawa przy
jęcia pewnych asocyacyj za naturalne, gdy 
są one uświęcone jedynie przez zwyczaj. A le 
bezużyteczność wskazań ogólnych nie jest 
już tak oczywistą w przypadku nauki mło
dej: wskazania te wykreślają kierunek umy
słowi w dziedzinie jeszcze nieznanej oraz 
ułatwiają krytykę takich klasyfikacyj, które 
łączą pewne fakty lub teorye w całość 
w  sposób jednostronny, nie potwierdzony 
przez fakty nowe. N ie robiąc sobie zbyt 
wiele iluzyj co do znaczenia takiej próby, 
mam zamiar poniżej spróbować wyznaczyć 
granice terenu, jaki, zdaniem mojem, stano
wić powinien własność chemii fizycznej. 
W  tym  celu uważam za niezbędne zbadać

przedewszystkiem, co nadaje jedność logicz
ną każdej z tych dwu umiejętności, z któ
rych powstała nowa— chemia fizyczna; zwró
cę przytem szczególną uwagę na cechy, w ja 
kich się te dwie nauki różnią i w jakich mo
gą. się dopełniać wzajemnie.

Dość jest przejrzeć nawet pobieżnie pierw
szy lepszy podręcznik chemii, aby spostrzedz, 
że część przynajmniej jej przedmiotu po
święcona jest badaniu rozmaitych substan- 
cyj czystych, czy to takich, które udało się 
rzeczywiście odosobnić, jak np. tlen lub wo
da, czy też takich, z któremi ta operacya się 
jeszcze nie udała i których własności musi
my odgadywać z własności ich mieszanin 
z innemi substaneyami (ozon, woda utlenio
na). Dwa fakty, skądinąd zupełnie do sie
bie niepodobne, skoro tylko mają związek 
z tą samą substancyą czystą, znajdują się 
obok siebie; i w ten sposób widzimy jednę 
monografię za drugą, sporządzoną według 
niezmiennego planu: rsposoby otrzym ywa
nia", „własności" i „analiza11 określonej sub- 
stancyi czystej.

Spostrzegamy nadto, że dużo usiłowań ro
biono w tym  celu, aby porządkować rozmai
te substaneye czyste i że nie ograniczano się 
grupowaniem ich koło substancyj prostych 
(pierwiastków), z jakich się one składają. 
W  samej rzeczy, dla wytknięcia drogi bada
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ni om doświadczalnym i dla ułatwienia w y
kładu, frzeba koniecznie z pośród nieskoń
czonej ilości „reakcyj41, jakim  ulegać może 
dana substancya, wybrać te tylko, które w y
dają się najbardziej charakterystycznemi. 
N ie twierdząc bynajmniej, że tylko ta jedna 
właściwość rozstrzyga o tem, jakie reakcye j  

mają znaczenie, a jakie go nie posiadają, są- j  

dzimy jednak, że chemicy zwracają głównie | 
uwagę na takie reakcye, w których wystę
pują na jaw  analogie między rozmaitemi 
substancyami. Już w chemii nieorganicz
nej zbliżania takie umniejszają znacznie pra
cę pamięciową, ogromne jednak ich znacze
nie odczuwamy na każdym kroku w chemii 
organicznej, chociażby w  t. z w. „wzorach 
budowy“— w tym języku, tak godnym po
dziwu, w tak niezwykle szczęśliwy i skon
densowany sposób przedstawiającym analo
gie i własności substancyj organicznych. 
Czyż to już wszystko? Być może, że wszyst
ko, o ile ograniczymy się do książek, ale 
chemia żyjąca, chemia pracowni naukowych, 
wskazuje nam ponadto, że chemik doświad
czony nie zadawala się badaniem form, ja 
kie mu daje obserwacya, i kierowany przez 
głębokie poczucie ważn\?ch analogij, jest 
w  stanie twierdzić, że istnieją substancye, 
nigdy jeszcze dotychczas nie otrzymane, 
i potrafi, jak  to zrobił L e  Yerrier z Neptu- j  

nem, przewidzieć, w  jaki sposób substancye 
te będzie można otrzymać i jakie są ich 
przypuszczalne własności.

Oto rysy zasadnicze chemii, o której moż
na powiedzieć, że przewiduje, przyrządza, 
analizuje, charakteryzuje i klasyfikuje sub
stancye czyste.

W iem y dalej, że substancye te nie dają 
się uporządkować w szereg ciągły, w  któ- 
rymby stopniowania były niedostrzeżone: 
prawo stałości stosunków, prawo ich wielo
krotności mówią właśnie w  sposób jasny, że 
m iędzy jedną substancyą czystą a drugą 
brak zupełny ciągłości. Okoliczność ta t łu 
maczy nam też odrazu, dlaczego nie można 
było wprowadzić do chemii analizy mate
matycznej, w  której pojęcie ciągłości ma 
znaczenie zasadnicze. Jedynie analiza kom
binacyjna i pewien rodzaj geom etryi poło
żenia uzyskały w chemii, dzięki wzorom bu
dowy, skromne zresztą jak dotychczas, pra
wo obywatelstwa.

W  związku z tem łatwo zrozumiemy, dla
czego chemicy, bez wyraźnej konieczności, 
niezbyt wiele interesują się przyrządami 
mierniczemi, zbudowanemi specyalnie do 
mierzenia wielkości, zmieniających się w  spo
sób ciągły. W  samej rzeczy, poza wagą 
i termometrem, w  ręku chemika widzimy 
bardzo mało przyrządów mierniczych. P o 
mysłowość chemików jest raczej skierowana 
ku udoskonaleniu sposobów postępowania 
z rozmaitemi ciałami lub też ku wynajdowa
niu sposobów oddziaływania ich wzajemne
go w  stanie stałym, ciekłym lub gazowym 
i w  warunkach temperatury i ciśnienia, jak- 
najbardziej urozmaiconych. Stąd to mnó
stwo różnokształtnych zbiorników i przyrzą
dów do ogrzewania, tak typowe piętno na
dających pracowni chemicznej.

Wreszcie brak ciągłości jest tak charakte
rystyczny dla umiejętności chemicznej, że 
dotychczas zaliczano do chemii w  ścisłem 
tego słowa znaczeniu jedynie przemiany ma
teryi głębokie i trwałe: były to zjawiska che
miczne. Wszak wszyscy pamiętamy, że jako 
typowy przykład tych zjawisk podaje się 
zwykle spalanie się miedzi w parze siarki: 
„jeżeli będziemy podnosili powoli tempera
turę naczynia, zawierającego opiłki miedzia
ne i kwiat siarkowy, zobaczymy nagle, kie
dy temperatura zewnętrzna jest jeszcze 
znacznie niższa od temperatury czerwonego 
żarzenia się, że opiłki zaczynają się rozpalać; 
rozpalenie wkrótce znika samo; i, jeżeli po
zwolimy masie powoli ochłodnąć, usuwając 
w  ten sposób przyczynę zjawiska, to nie 
otrzymamy już stanu pierwotnego, znajdzie
my bowiem substancyę czarną, bardzo róż
niącą się od siarki i miedzi, z których w ła
śnie powstała. Zjawisko jest tedy głębokie 
i trwałe: jestto zjawisko chemiczne11.

Zdawałoby się, że pod tą nazwą należy ro
zumieć wszelką przemianę, odwracalną lub 
też nieodwracalną, której w  danym układzie 
materyalnym towarzyszy zwiększenie się 
masy jednego ze składników kosztem masy 
innych. Tymczasem, jak widzimy, szuka
jąc wszędzie przedewszystkiem braku ciąg
łości, nazywano zjawdskami ckemicznemi 
tylko zjawiska nieodwracalne.

Z  tego samego powodu chemicy zwykle 
mało zwracali uwagi na badania nad mie
szaninami jednorodnemi, np. roztworami,
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gdyż badania takie pociągają za sobą 
uwzględnianie zmian ciągłych i odwracal
nych. To też taki Berthollet napróżno usi
łował zainteresować chemików rzeczami, 
które zdawały się nie mieć związku z ich 
badaniem zwykłem.

W  fizyce rzecz się ma wręcz przeciwnie. 
Mamy tu ciągle do czynienia z wielkościami 
zdolnemi do zmian ciągłych, pojęcie zatem 
ciągłości ma w fizyce znaczenie pierwszo
rzędne. Rzecz tedy prosta, że pomiary ści
słe wysuwają się tu na pierwszy plan; ilość 
i  złożoność przyrządów mierniczych jest bez 
porównania większa, niż w  chemii; wreszcie 
funkcyę ciągłe z konieczności stanowią część 
składową teoryi i umożliwiają w  ten sposób 
korzystanie z potężnej analizy matematycz
nej, za której pomocą wszystkie prawa, rzą
dzące badanemi wielkościami, mogą być z ca
łą dokładnością wyprowadzone z niewiel
kiej liczby praw nieulegających sprawdzeniu.

W raz z funkcyami ciągłemi występują 
pojęcia równowagi i odwracalności. „Jeżeli, 
np., będziemy ogrzewali powoli pręt żelazny, 
to zobaczymy, że się wydłuża i rozpala. 
Każdy ze stanów, przez jakie pręt przecho
dzi podczas tej przemiany, jest przytem sta
nem równowagi: w samej rzeczy, jeżeli w ja 
kimkolwiek momencie zachowamy stałą 
temperaturę, to pręt pozostaje przez czas 
nieograniczony w  stanie niezmiennym; jeżeli 
zaś, przeciwnie, będziemy temperaturę po
woli zniżali, to pręt żelazny wróci do swego 
stanu pierwotnego, przechodząc, w kierunku 
przeciwnym, przez wszystkie stany, przez 
jakie przechodził podczas ogrzewania14. Za
tem, zjawisko jest odwracalne: jestto zjaw i
sko fizyczne. Jak widzimy, wyrażenia, że 
przemiana jest odwracalna, lub też, że skła
da się z szeregu ciągłego stanów równowa
g i— są jednoznaczne, innemi słowy, w da
nych warunkach, stan pręta jest jedynie 
funkcyą temperatury. Jako przykład kla
syczny takich zjawisk, wymienimy jeszcze 
skraplanie się czystej pary w  temperaturze 
stałej. Wyobraźmy sobie parę zamkniętą 
w pompie z tłokiem pod niewielkiem ciśnie
niem; w miarę opuszczania tłoka prężność 
pary początkowo wzrasta, doszedłszy zaś do 
pewnej określonej wielkości, pozostaje stałą,

pomimo dalszego opuszczania tłoka; jedno
cześnie tworzy się warstwa cieczy, która po
większa się kosztem pary, własności zaś tej 
cieczy pozostają stałemi. Jeżeli, wreszcie, 
będziemy tłok powoli podnosili, to zobaczy
my te same zjawiska, ale w porządku od
wrotnym. Jak poprzednio, mamy więc od- 
wracalność albo szereg ciągły stanów rów 
nowagi; stan pary w  danej temperaturze jest 
funkcyą jedynie ciśnienia: mamy tu znów 
zjawisko fizyczne.

Dodajmy w  końcu, że własność dająca się 
zmierzyć, zaobserwowana dla jednego ciała, 
zwykle może być obserwowana dla bardzo 
wielkiej ilości innych. Zrozumiemy zatem, 
że fizyk, mając uwagę zwróconą na wła
sność badaną, traci potrochu z oka materyę, 
w  której się ona daje spostrzedz. Jeżeli np. 
chce zbadać rozchodzenie się fa li w środo
wisku materyalnem, wystarczy mu, aby ela
styczność tego środowiska odpowiadała pew
nym warunkom ogólnym, jakie znaleźć mo
żemy w  niezliczonej ilości ciał. Czyż natura 
swoista każdego z tych ciał nie staje się dla 
niego w  końcu obojętną? M e  twierdzimy 
bynajmniej, że fizycy zadawalają się jedynie 
dzieleniem ciał na „izolujące1' i „przewodni- 
k i“ , to jednak jest rzeczą pewną, że można 
być pierwszorzędnym fizykiem i mieć bar
dzo słabe pojęcie o chemii. W  tem też zna
czeniu badania nad polami sił lub promie
niowali iami, krócej badania nad eterem (każ
da materya w  tym razie jest jedynie odczyn
nikiem, służącym do oznaczenia własności 
środowiska zupełnie pozbawionego materyi), 
oddają najlepiej ducha fizyk i współczesnej.

Te też fizycy mało mają ochoty do badań 
takich zjawisk, które, niezależnie od zmian 
ciągłych i odwracalnych, jakie w nich mają 
miejsce, wymagają także koniecznie dokład
nej znajomości strony chemicznej układu. 
Podobnie jak chemicy, i to ze względów sy
metrycznych, nie objawiają oni skłonności 
do badania mieszanin jednorodnych, w któ
rych zachodzą sprawy chemiczne.

Teraz z łatwością będziemy mogli odpo
wiedzieć na pytanie, co stanowi przedmiot 
chemii fizycznej.

Przypomnijmy sobie przedewszystkiem 
jedno doświadczenie, które wykazuje w spo
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sób szczególny, jak zespół pojęć, zosobna 
znanych fizykom  i chemikom, staje się ko
niecznym dla. dokładnego zrozumienia da
nego zjawiska.

Wyobraźmy sobie, jak przed chwilą, pom
pę z tłokiem, ale zawierającą tym  razem tle
nek wapnia (CaO) i dwutlenek węgla (C 0 2) 
w temperaturze 960°. Prężność wybieramy 
tak małą, aby nie było śladu węglanu wap
nia (CaC03). Jeżeli teraz, utrzymując stałą 
temperaturę, będziemy tłok stopniowo opusz
czali, to prężność pary będzie wzrastała aż 
do 52 cm rtęci; od tej chwili pozostanie sta
łą, pomimo dalszego opuszczania tłoka; po
wstaje natomiast węglan wapnia, którego 
masa zwiększa się kosztem tlenku wapnia 
i bezwodnika węglowego. Przytem  każde 
położenie tłoka odpowiada pewnemu stano
wi równowagi. Wreszcie, przemiana jest 
odwracalną, gdyż w miarę podnoszenia tło
ka węglan wapnia będzie stopniowo znikał, 
i będziemy obserwowali, tym razem w kie
runku przeciwnym, wszystkie stany poprzed
nie. Analogia ze zjawiskiem skraplania się 
pary jest widoczna, trudno jednak odmówić 
powyższemu zjawisku nazwy reakcyi che
micznej. Cała różnica polega tylko na tem, 
że mamy tu do czynienia z reakcyą odwra
calną, kiedy większość spraw badanych 
w  chemii jest nieodwracalna.

Zauważmy, że, zanim poznano powyższo 
doświadczenie, umiano łączyć dwutlenek wę
gla z tlenkiem wapnia drogą nieodwracalną. 
Obecnie umiemy to robić w  sposób odwra
calny, zapomocą stosowania temperatur 
wyższych. Rezultat ten wydaje się ogól
nym, i wyżej opisane doświadczenie jest ty l
ko przykładem bardzo prostym, wziętym 
z całego szeregu zjawisk, już obecnie bardzo 
licznych. Nasuwa się nam tedy na myśl, że 
każdej przemianie nieodwracalnej odpowia
da przynajmniej jedna przemiana odwracal
na, o ile tylko warunkuje ona stany równo
wagi w danym układzie; taką przemianę od
wracalną z jednakowym stanem początko
wym i końcowym można np. otrzymać, ope
rując w temperaturze wyższej.

Dziedzina przemian odwracalnych w yda
je się bardzo rozległą; spotykamy się więc 
tutaj, jak i w  fizyce, z wielkościami o w ła
snościach ciągłych, z podobnemi rozumowa
niami, i będziemy mogli formułować prawa

bardzo ogólne, z łatwością dające się ubrać 
w sukienkę matematyczną. Zaliczym y tu
taj, rzecz prosta, badania systematyczne 
nad mieszaninami jednorodnemi i reakcye 
odwracalne, jakie w nich zachodzą. Tej ga
łęzi chemii fizycznej możemy dać nazwę 
nauki o równowagach chemicznych albo sta
tyki chemicznej, przypominając w ten spo
sób, że przemiana odwracalna jest identycz
na z szeregiem, ciągłym stanów równowagi.

Porzucając stany równowagi, przyjrzyjm y 
się tym  przemianom nieodwracalnym, które 
stanowią niepodzielną własność chemii, jak 
np. spalanie się miedzi w  siarce, albo żelaza 
w  tlenie.

Zauważmy, że w grancie rzeczy sama 
przemiana jest przez chemika zbadana bar
dzo mało. Z  wielką starannością opisuje on 
produkty reakcyi, ale o samej przemianie 
mówi tylko tyle, ile potrzeba dla odtworze
nia jej i rozpoznania. Dowiadujemy się więc, 
np., że.„fosfor spala się w tlenie nadzwyczaj 
św ietnie"— i nic więcej. Możemy sobie za
tem wyobrazić naukę, która przesuwając 
punkt ciężkości, będzie się bardziej zajmo
wała samą przemianą, niż stanem początko
wym  i końcowym danych substancyj. Mo
żemy np. zadać sobie pytanie, w jaki sposób 
prężność tlenu lub obecność gazu obojętne
go wpływają na prędkość spalania. Jednem 
słowem, wobec przemiany nieodwracalnej, 
postaramy się zbadać, jakie czynniki i w  ja 
ki sposób wpływają na prędkość reakcyi. 
Będzie to dynamika chemiczna.

Wreszcie, jeżeli dla całego szeregu sub
stancyj, posiadających pewną dającą się 
zmierzyć własność wspólną, wym ierzymy tę 
własność, to będzie to stanowiło treść trze
ciej gałęzi chemii fizycznej. F izycy dają np. 
definicyę współczynnika załamania, starają 
się go wymierzyć, wykazują konsekwencye 
wynikające z tego zjawiska dla budowy 
przyrządów optycznych; ale zawsze bardzo 
mało obchodzi ich materya swoista, będąca 
podścieliskiem ich koncepcyi, nie zastana
wiają się zupełnie nad możliwym związkiem 
zachodzącym pomiędzy składem chemicz
nym substancyi a wielkością współczynni
ków załamania, im odpowiadających.

Z drugiej strony, w podręcznikach che
micznych zrzadka znaleźć można współczyn
niki załamania, i to tylko substancyj naj
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ważniejszych. Badania takie więc z natury 
rzeczy powinny znaleźć miejsce w nowej 
nauce; będą one miały na celu wykry
cie wpływu składu chemicznego substan- 
cyj na ich własności. Będzie to stechio- 
metrya.

Zjawiska, jakie dadzą się sprowadzić do 
jednego z tych trzech wyżej zaznaczonych 
typów, nie wyczerpują jeszcze przedmiotu 
chemii fizycznej. Dochodzimy do określe
nia ogólnego, dostatecznie wyjaśnionego 
przez przykłady powyższe. Powiemy więc: 
Do dziedziny chemii fizycznej należy każde 
badanie lub teorya, które wymagają w ich 
traktowaniu umysłu równie dobrze obe
znanego z fizyką czystą, jak i z chemią 
czystą, przynajmniej w ich głównych za
rysach.

Określenie to jest mgliste; zdaniem mo- 
jem, inaczej być wcale nie może; myśl jed
nak, że posiada ono znaczenie praktyczne, 
to znaczy np., że dwaj uczeni, starając się 
każdy na swój sposób zdecydować, czy dane 
pojęcie należy lub też nie do tak rozszerzo
nej chemii fizycznej, zwykle dojdą do tego 
samego rezultatu. Bardzo być może zresz
tą, że w7 bliższej lub dalszej przyszłości, gra
nice między fizyką a chemią staną się tak 
niewyraźnemi, że określenie powyższe nie 
będzie miało żadnego znaczenia. W  każdym 
razie nie jesteśmy obecnie w stanie odgad
nąć, w  jaki sposób następcy nasi rozklasyfi- 
kują nowe fakty, których my jeszcze nie 
znamy; i dlatego w powyższym zarzucie to 
tylko uznamy za słuszne, co na to zasługu
je, a mianowicie, że dopóki myśl ludzka za
chowa swą żywotność, wszelka klasyfikacya 
będzie przejściową.

Tłum. L . H.

P O S T Ę P Y  A E R O N A U T Y K I.

Równolegle z olbrzymim rozwojem spół- 
czesnym techniki, aeronautyka praktyczna 
czyni z dnia na dzień postępy tak dalece 
zdumiewające, że.bez przesady możemy po
wiedzieć, że to, co przed laty kilkunastu wy- 
dawało się nam jeszcze niedościgłą mrzonką, 
dziś wchodzić już zaczyna w dziedzinę nie
wątpliwych zdobyczy naukowych— i zbliża

się szybko chwila, kiedy statek powietrzny, 
posłuszny woli człowieka, stanie się przed
miotem codziennego użytku, a na ulicach 
miast naszych ujrzymy afisze z rozkładami 
jazdy pociągów balonowych.

Po pamiętnych wzlotach Renarda i K reb
sa, którzy po raz pierwszy dnia 9 kwietnia 
roku 1884 w parku Chalais doświadczalnie 
stwierdzili możność kierowania balonami, 
po wspaniałych próbach Santos-Dumonta, 
który dnia 9 października r. 1901, wzniósł
szy się do szczytu w ieży E iffla , okrążył ją 
kilkakrotnie—ujrzeliśmy wreście dnia 8 ma
ja  roku bieżącego wzlot balonu Lebaudego, 
który pod każdym względem przewyższył 
wszystkie dawniejsze próby.

Balon ten, zbudowany pod kierownictwem 
pp. Julliota i Surcoufa, posiada kształt w y
dłużonego i zaostrzonego na obu końcach 
cygara. Dnia 8 maja w łodzi jego zasiedli 
p. Juchmes, aeronauta i mechanik Rey. 
Wspaniały statek wzniósł się swobodnie 
w  napowietrzne przestrzenie i odbył drogę 
37 lim w przeciągu 1 godziny 36 minut, 
utrzymując się stale na wysokości 200 do 
300 m nad poziomem. Wyruszywszy ze 
stacyi w  Moisson (dep. Seine et Oise) balon 
skierował się naprzód ku Montes i podczas 
dość silnego deszczu okrążył całe miasto, 
wykonał nader powabnie obrót dokoła w ie
ży katedralnej, a następnie, zwracając się 
pod kątem prostym, udał się ku zamkowi 
Rośny, jednej z rezydencyj p. Lebaudego, 
skąd wrócił znów do punktu wyjścia w  Mois
son, wykonawszy, jak to już powiedzieliśmy 
wyżej, 37 hu  w  przeciągu 1 godz. 36 minut. 
Nadmienić tu należy, że podczas próby z ba- 

1 łonem Santos-Dumonta (nagroda Deutscha) 
przestrzeń jedynastu kilometrów odbyto 

| w przeciągu pół godziny. A  więc osięgnię- 
ta tym  razem szybkość 10 m na sekundę 
i urządzenie śruby, dające 1000 obrotów na 
minutę, stanowi już bardzo znaczny postęp 
w porównaniu z próbami dawniejszemi. Do
dajmy do tego, że balon Lebaudego posiada 
długość 55 w, inaximum zaś średnicy 9,8 m 
i objętości 2284 m3. Niewielki balonik po
wietrzny o pojemności 305 nr' daje możność 
utrzymywania w  równowadze podstawy 
głównego balonu, co jest warunkiem nie
zbędnym do osiągnięcia stałości kierunku 
i bezpieczeństwa wzlotu. W  łodzi mieści się
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silny motor Mercedesa o czterech cylindrach, 
zdolny do rozwinięcia siły 40 koni paro
wych. Motor ten wprawia w  ruch dwie 
śruby, znajdujące się po obu stronach łodzi. 
Rezultaty, jakie zdołano osięgnąć zapomocą 
tego nowego balonu, przynoszą istotny za
szczyt budowniczemu inżynierowi Jallioto- 
wi. W prawdzie podczas doświadczeń prąd 
wiatru był bardzo nieznaczny, bądź co bądź 
jednak przyznać należy, że nawigacya po
wietrzna wobec tak znacznych postępów 
stanowi dziś kwestyę bardzo niedługiego 
czasu i udoskonaleń praktycznych.

Mówiąc o postępach aeronautyki, musimy 
tu z kolei rzeczy zanotować najwyższe w zlo
ty, jakie zdołano osięgnąć do dni dzisiej
szych. Otóż wzlot najwyższy dosięga nie
prawdopodobnej, zdawałoby się, wysokości 
10800 do 11000 m\ W szyscy jeszcze mamy 
w  pamięci szczegóły straszliwej katastrofy, 
której ofiarą padli odważni aeronauci balo
nu „Zenith“ . Croce-Spinelli i S ivel ponieśli } 
wówczas śmierć na wysokości 8000 m, trze- 
ci zaś towarzysz podróży, Graston Tissan- 
dier, cudem tylko odzyskał przytomność po 
długiem i niebezpiecznem omdleniu. Po  tak 
niefortunnej próbie należało dojść do wnio
sku, że przekroczenie tej najwyższej granicy 
jest fizycznem niepodobieństwem, gdyż po
mimo najobfitszego nawet wdychania tlenu 
nie daje się usunąć drugi zabójczy wpływ, 
a mianowicie brak równowagi pomiędzy we- 
wnętrznem ciśnieniem krw i a ciśnieniem 
zewnętrznem wysoce rozrzedzonej atmosfe
ry. A  jednak awanturniczy wzlot, o któ
rym  chcemy tu mówić, zwycięsko zadaje 
kłam wszystkim tym przypuszczeniom i do
wodzi raz jeszcze nadzwyczajnej odporności 
organizmu człowieka na wrogie w p ływ y ze
wnętrzne.

W zlo t ów odbył się już dość dawno, bo 
dnia 31 lipca 1901 r., doraźne jednak spra
wozdania, dotyczące szczegółów, były dość 
sprzeczne, woleliśmy więc doczekać się spra
wozdania urzędowego, które zostało ogło
szone dopiero przed paru miesiącami w  pa
miętnikach obserwatoryum aeronautyczne- 
go w Potsdamie (pod Berlinem). W  łodzi 
balonowej zasiedli dwaj uczeni, lwowianin 
Berson i niemiec Suring. Balon o pojemno
ści 5400 m3 wypełniony był wodorem tylko 
do s/5 części. L in y  przecięto o godz. 10 m. 50

zrana na równinie Tempel w pobliżu Berli
na. Po czterdziestu minutach wzlotu balon 
był już na wysokości 5000 m i przybrał swój 
istotny kształt stożkowaty. Wkrótce potem 
kierunek wiatru nieco się zmienił i podróżni 
okrążyli Potsdam od strony południowej. 
Temperatura w  chwili odlotu wynosiła 
23,5" 0, na tej zaś wysokości spadła do — 7°. 
Na wysokości 5— 6 km obaj aeronauci roz
poczęli już wdychanie tlenu bardziej przez 
ostrożność i dla zaoszczędzenia sił, aniżeli 
z istotnej potrzeby. Skutkiem wyrzucania 
z łodzi coraz większych ilości balastu balon 
wznosił się wciąż wyżej i wyżej; wreszcie 
zatrzymano się przez chwilę na miejscu, co 
dało możność wykonania odpowiednich ob
serwacyj i zoryentowania się w miejscowo
ści. Następnie wyrzucono znów znaczną 
ilość balastu i balon wzniósł się nadzwyczaj 
szybko. Po trzech godzinach od chwili w y
jazdu barometr wskazywał już wysokość 
8000 m; upłynęła jeszcze godzina i podróżni 
zatrzymali się na wysokości 9000 m nad 
poziomem!

W  ciągu ubiegłej nocy obaj nieustraszeni 
aeronauci mogli usnąć zaledwie parę godzin, 
to też na tej olbrzymiej wysokości, gdzie 
ciśnienie atmosferyczne dosięga zaledwie 
trzeciej części swej wartości normalnej, 
a temperatura wynosi 32° 0 niżej zera, ogar
nęło ich szczególniejsze znużenie i senność, 
z którą starali się walczyć, prowadząc nieu
stannie rozmowę. Od tej chwili wszelki bo
daj najmniejszy wysiłek fizyczny stawał się 
coraz bardziej utrudnionym, a nawet poru
szenie się z miejsca sprawiało wielką trud
ność; to też musiano się ograniczyć wyłącz
nie do odczytywania wskazówek narzędzi 
fizycznych umieszczonych w łodzi i do wy
rzucania balastu. Nie było sposobu zoryen
towania się w miejscowości; podróżni twier
dzą tylko, że natrafili tu na bardzo silny 
prąd powietrzny, który uniósł ich w  kierun
ku od zachodu ku wschodowi. Po raz ostat
ni odczytano wskazówki termometru i baro
metrów (aneroid i rtęciowy) na wysokości 
10225 m o godzinie 15-ej minut 18. Tempe
ratura opadła tu do — 39,7° C, barometr zaś 
wskazywał ciśnienie zaledwie 210,5 m. Są 
to ostatnie dane, wciągnięte do notatnika 
podróży. Następnie obaj aeronauci zapadli 
stopniowo w stan zupełnej bezwładności.

I
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Berson, widząc, że towarzysz jego stracił już 
przytomność i leży bez czucia, zdołał jeszcze 
otworzyć klapę bezpieczeństwa. W  tej 
chwili dostrzegł barometryczną wysokość
202,5 ni, co odpowiada istotnemu wzniesie
niu 10500 m. Ostatnie 185 kg balastu 
zostały wyrzucone jeszcze na wysokości 
10215 m, co nadało balonowi o tyle silny 
ruch postępowy, że nawet po otwarciu kla
py, podróżni, straciwszy już zupełnie przy
tomność, przebyli jeszcze około 300 m. 
Ostatecznie więc maximum wzniesienia, któ
rego dosięgli, wynosi 10800 do 11 000 w, co 
zresztą stwierdził i barograf, umieszczony 
w  łodzi. Na tej wysokości wzlot ustał i skut
kiem utraty gazu przez otwartą klapę, balon 
zaczął szybko opadać.

Po  zemdleniu podróżnych nastąpił głębo
ki sen, z którego ocknęli się dopiero po upły
wie trzech kwadransów i tu dostrzegli, że 
balon opada gwałtownie i znajduje się już 
na wysokości 5500 do 6000 ni. Obaj czuli 
niezmierne osłabienie i dolegliwą ociężałość 
całego ciała tak, że dopiero po kilku minu
tach wypoczynku zdołali ująć ster i znów 
rozpocząć obserwacye. Cudowne swe oca
lenie zawdzięczają wyłącznie ciepłej wełnia
nej odzieży i futrom reniferowym, w które 
byli zaopatrzeni, bez tej bowiem ostrożności 
stan zemdlenia i następny głęboki sen mo
głyby pociągnąć za sobą wynik śmiertelny.

Po należytem unormowaniu wentylatora 
opadanie balonu odbywało się już normal
nie i wreszcie o godz. 6 min. 30 wieczorem 
podróżni szczęśliwie wylądowali na polach 
wioskiBriesen w  pobliżu Chociebuża. Wysoka 
temperatura, która podówczas panowała na 
powierzchni (lipiec) wzmogła jeszcze bar
dziej osłabienie zmęczonych tylu przejściami, 
i skutkiem tego wyładowanie łodzi odbyło 
się dopiero nazajutrz.

Jednocześnie niemal ze wzlotem Bersona 
i Suringa puszczono niewielki balon próbny 
z przyrządami samozapisującemi. Balon ten 
wzniósł się do wysokości 17000 m\ Zanoto
wane tu dane termometryczne zgadzają się 
niemal zupełnie z bezpośredniemi dostrzeże
niami Bersona, a mianowicie na wysokości 
10 800 m termometr wskazywał — ±0° C. 
Nadto przyrządy zanotowały na wysokości 
12 000 m temperaturę -5 5 ° C i na wysoko
ści 15000— 17 000 ni — 52°.
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Dwa ciekawe wykazy, które podajemy ni
żej, dowodzą zupełnej prawie zgodności do
strzeżeń bezpośrednich i wskazówek narzę
dzi samopiszących. Co do temperatury, naj
wyższe różnice dochodzą tu zaledwie 0,5° 
do 1,5°. Różnice największe dają się do
strzegać na wysokościach od 6600 do 8000 m, 
na wysokościach zaś największych oba w y 
kazy zgadzają się zupełnie. Dane termo
metryczne balonu próbnego są, mówiąc w o
góle, nieco wyższe w porównaniu z dostrze
żeniami Bersona. Prawdopodobnie przypi
sać to należy wpływowi insolacyi, na której 
działanie stale były wystawione przyrządy 
samopiszące.

Przechodzimy teraz do wniosków ogól
nych, dotyczących warunków fizycznych 
różnych warstw atmosfery, które dadzą się 
wyciągnąć z obu prób powyższych.

W  kwestyi temperatury musimy, rzecz 
oczywista, pominąć zupełnie najniższe war
stwy powietrzne, tu bowiem wobec znacz
nego promieniowania powierzchni ziemi, 
dane nigdy nie mogą być zupełnie do

kładne.
Na wysokościach wyższych ponad 1700— 

1800 m (granica obłoków kłębiastych— cu- 
mulus) daje się dostrzegać stopniowe, jakkol
wiek bardzo powolne opadanie temperatury, 
które wynosi tu średnio 0,4° na 100 m i opa
danie takie trwa aż do wysokości 3600 m. 
Tu wkraczamy już w granicę sfery, którą 
Berson nazywa „pierwszą strefą zaburzeń11. 
Od tego poziomu aż do 8000 m obniżenie 
temperatury wzrasta znacznie szybciej i do
sięga 0,74° na 100 m. Jednocześnie, jak 
świadczy Berson, kierunek wiatru zmienił 
się tu gwałtownie i balon został porwany 
prądem ku północo-wschodowi.

Stopniowe zmniejszanie się stosunkowej 
wilgoci poczynając od 1700 m ustaje zupeł
nie na wysokości 3600 m po osięgnięciu 
pierwszego minimum 23$, następnie zaś 
znów podskakuje gwałtownie do wysokości 
podwójnej. Na poziomie 5200 m widzimy 
znaczną przerwę w gwałtownem opadaniu 
termometru, a zarazem drugie minimum 
hygrometryczne 17;̂ . Rozpoczyna się tu 
druga „strefa zaburzeń“ , sięgająca do wyso
kości 6350 ni] charakterystyczną cechę tej 
strefy stanowi szczególniejsza nieprawidło
wość opadania termometru, która, mówiąc

W S Z E C H Ś W IA T
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wogóle, zachodzi tu bardzo powoli J). P o 
nad tą strefą dostrzegamy znów stałe zmniej
szanie się temperatury, które aż do poziomu 
8200 m wynosi średnio 0,84° na 100 m. Na
stępnie różnice termometryczne zmniejszają 
się powoli do wysokości 9000 m, a wreszcie 
w warstwach najwyższych widzimy zmiany 
nieprawidłowe, jakkolwiek dość znaczne, bo 
wynoszące około 0,6" na 100 i i i .

Zdaniem Bersona wszystkie warstwy po
wietrzne, przez które balon przechodził 
w danym przypadku ponad poziomem 
6300 m, ogarnia jeden prąd ogólny, dążący 
od dołu ku górze, a na granicy jego najwyż
szej unoszą się obłoki pierzaste (cirrus). 
Aeronauci napotykali je na wysokości 
10000 m. Zdanie to zdaje się stwierdzać pa-

') Nazwą strely zaburzeń (zone a melange ou 
perturbee, „Mischungszone1') Berson oznacza te 
warstwy atmosferyczne, w których w pewnych 
warunkach spotykają się dwa prądy poziome, \ 
a mianowicie: prąd dolny, wznoszący się z warstw 
najniższych, i prąd górny, opadający ku po
wierzchni. Pierwszy z tych prądów skutkiem 
wznoszenia się traci znaczną część temperatury 
pierwotnej, drugi zaś ulega rozgrzaniu. Obie te 
masy powietrzne, wchodząc w bezpośrednie ze
tknięcie i zmieszanie, wytwarzają na pewnych 
przestrzeniach warstwy atmosferyczne, które 
cechuje przedewszystkiem znaczny spadek stop
nia wilgotności, niewielkie stosunkowo zmiany 
termiczne i wreszcie szczególniejsza zmienność 
kierunku i siły wiatru. Częstokroć daje się do
strzegać zupełna izotermia, albo nawet odwrotny 
stosunek temperatury (przyrost jej w miarę wzno
szenia się). Istnienie „stref zaburzonychu zosta
ło stwierdzone już dość dawno w dostrzeżeniach 
Glaisliera, jednakże zbadali je dokładnie dopiero 
pp. Berson, Suring, Assman i von Bezold. Wpływ 
ich uwydatnia się szczególnie we wszystkich zja
wiskach, zależnych od kondensacyi pary wodnej j  
w atmosferze (obłoki, opady i t. d.). Istotnie bo
wiem za każdym razem, kiedy prąd opadający 
napotyka na swej drodze znacznie cieplejsze war
stwy powietrzne, proces kondensacyi ulega opóź
nieniu, albo nawet zanika zupełnie. Powstawa
nie takich stref anormalnych częstokroć trwa po 
kilka i kilkanaście dni, i wówczas to miewamy 
najpiękniejsze dnie trwałej pogody i niebo nie
mal • zupełnie czyste. Dokładniejsze zbadanie 
tych ciekawych prądów stanowić będzie jedno 
z ważniejszych zadań aeronautycznych stacyj 
przyszłości, a prof. Assman słusznie twierdzi, że 
obserwacye tego rodzaju mogą się wielce przy
czynić do naukowego rozwoju przepowiedni me
teorologicznych (patrz: Das Wetter, zeszyt 7, 
1902 r.).

nujący tu wysoki stopień wilgoci, a miano
wicie 38  ̂ na poziomie 6340 rn i 95$ na po
ziomie 8200 rn. Dostrzeżona ławica obło
ków pierzastych musiała być znaczną, a gra
nica jej górna odpowiada prawdopodobnie 
tej warstwie z odwrotnym ruchem termicz
nym, na którą balon próbny natrafił pomię
dzy 12 a 13 lim. W  tej właśnie warstwie 
cirrusów panował silny prąd zachodni w ia
tru, który w krótkim przeciągu czasu uniósł 
podróżnych z okolic Potsdamu do Chociebuża. 
Szybkość tego ruchu wynosiła zdaniem Ber- 

| sona od 20 do 25 m na sekundę; jednocze- 
J  śnie zaś w  warstwach dolnych atmosfery 

zaledwie dawał się dostrzegać słaby wie
trzyk.

Załączamy tu wykaz szczegółowy dostrze
żonych zmian :

A ) D o s t r z e ż e n ia  b e z p o ś r e d n ie  B e r s o n a  
d o  w y s o k o ś c i 10 000 rn.
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10.50.11 762,0mm 40 m 23,4" 72* Odjazd

„ 54 718,5 550 20.4 58
»  57 667,5 1 180 14.6 62 Zwracamy ku połud- 

nio-wschodowi.
11. 0 614,5 1880 10,5 46 Najwyższa granica o-

„ 7 566,0 2 575 7,6 39 bloków kłębiastycli

. 16 
„ 30

499.0
423.0

3 620
4 910

3,5 
— 6,3

23
42

(cumulus).
Balon zwraca gwałtow 

nie na prawo i dąży

* 44 412,0 5 150 -  7,8 17 ku południo - zacho

12. IG 388,0 5 630 -  9,2 -
dowi.

„ 28 384,0 5 710 10,5 31 Zaczynamy inhalacye

„ 40 369,0 6 030 —12,5 46 tlenu.

„ 57 355,5 6 340 -12,5 38
13. 0 345.0 6 535 —16,1 51
, 11 336,8 6 720 -17,3 70 Balon, zdaje się, zwra

„ 20 325 3 6 985 -15,2 67 ca znów ku Berlino

* 34 315,8 7 205 — — wi.

„ 39 312,3 7 290 - 21,6 74
„ 46 300,3 7 595 -23,3 83
„ 51 294,0 7 740 -24,7 35

14. 1 287,8 7 895
„ 13 277,0 8170 -27,8 95 Obaj wyglądamy blado.

, 25 268,5 8 400 — — Bardzo zimno.

. 28 269,0 8 895 —29,6 Jesteśmy między Pots-
„ 45 246,8 9 050 -30,4 _ damem a polem broni

„ 52 243,5 9155 -3^2 Kummersdorfskiem.

„ 55 232,3 9 f>00 -33,0
37,3

Odczuwamy od czasu
15. 3 225,0 9 735 — do czasu mdłości.

„ 10 224,5 10 085 -38,9 —

„ 28 210,5 10 225 -39,7 -—— Jesteśmy prawie na

„ 32 
„ 40

202 5 
193 0 ł)

10 490
10 8001) p

poziom ie obłoków 
pierzastych 

Obaj tracimy przytom- 
■ nośc, którą odzysku

jem y po upływie 
| 3-ch kwadransów.

Średni kierunek balonu: S. 40" E.
| Wzlot trwał 7 godz. 35 min. Przebiegł 140 lim. 

]) Według barografu.
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B) W s k a z ó w k i  b a lo n u  p ró b n e g o  
d o  w y s o k o ś c i  17 345 m.

Ciśnienie Temperatura
Poziom

barom. Wzlot Opadanie

764 'mm 23,0» 15.00 40 m
750 21.5 14.3 201
740 20,4 13,5 317
730 19.7 12,7 435
720 18,3 12,0 554
710 17,4 11.4 674
700 16,5 10,8 795
680 14.2 90 1040
660 12,5 79 1292
640 10,8 7,0 1550
620 9,0 6.0 1815
600 7.9 4,5 2 087
580 6,8 3,3 2 369
560 5,4 2,0 2 657
540 4,5 0,8 2 955
520 3.7 - 0,8 3 262
500 3,0 -  2,1 3 582
480 1,3 -  4,0 3 913
460 -  0,6 — 5,6 4 255
440 -  2,3 -  7.0 4 640
420 -  4,7 -  8.5 4 980
400 -  7,0 - 10,2 5 365
380 - 10,0 12,0 5 766
360 -  12,0 -15,0 6 185
340 -  14,4 -18,0 6 623
320 -17,3 -  20,8 7 085
300 -20,9 - 25,4 7 570
280 -24,0 -29,5 8 080
260 —28,1 -33,0 8 625
240 32,5 —38,5 9 200
220 —31,5 - 43,5 9 812
200 -42,7 -49,2 10 470
180 -46,5 -52,0 11180
170 —50,0 —53,0 11560
160 -52,0 -55,5 11 957
150 -  53,5 —55,5 12 380
140 — 53,5 —52,5 12 825
130 -52,0 - 52,0 13 310
120 -51,5 -52,0 13 825
110 —50,5 -5 2  0 14 395

( 100 ) (-5 0 ,5 ) (-5 2 ,0 ) (15 020)
( 90) (-5 1 ,0 ) (-5 2 ,0 ) ( .15 710 )
( 80 ) ( -  51,5) i  (-5 2 ,0 ) ( 16 480)
( 70) (-5 2 ,0 ) — ( 17 345)

Dodajmy na zakończenie, że z punktu w i
dzenia fizyologicznego odważna wyprawa 
pp. Bersona i Suringa udowodniła, że czło
wiek żyć zdoła nawet pod ciśnieniem atmo- 
sferycznem 190— 200 mm, co odpowiada w y
sokości 10500 do 11000 ml 
(Z Bulletin de la Societe astronomiąue de Fran

ce, lipiec 1903). p . Trzciński.

FRYDERYK W. FRÓHŁICH.

O N A R K O Z I E  N E R W U . ')

Winterstein ogłosił niedawno wyniki swycli 
badań doświadczalnych nad narkozą. Stresz- j
---------------   ̂ i

x) „Zur Kenntniss der Narkose des Nerwen£{ j 
w Zeitschr. f. Allg. Physiol. t. I I I ,  zesz. 1, 1903. ,

j czenie jego rozprawy podaliśmy przed kilko
ma tygodniami we Wszechświecie.

Z  doświadczeń tych wiemy, że narkoza 
poraża zdolność asymilacyi tlenu ośrodków 
nerwowych.

Fróhłich, opierając swe doświadczenia na 
wynikach pracy Wintersteina, zadaje sobie 
pytanie, jak zachowuje się włókno nerwowe 
podczas narkozy? Czy i ono podobnie, jak 
ośrodki, jest porażone w pobieraniu tlenu?

Fróhłich wypreparowywał nerw w połą
czeniu z mięśniem, a umieściwszy go następ
nie w  atmosferze azotu doprowadzał do sta
nu zupełnego wyczerpania. Stan ten łatwo 
można poznać po braku reakcyi na podnie
ty. Nerw w  takiej chwili znajduje się na 
szczycie potrzeby asymilac, jnej, to znaczy 
że, o ilebj^śmy mu tlen doprowadzili, chci- 
wieby go pochłaniał. W  takiej chwili Fróh- 
lich narkotyzował nerw przez przeprowadza
nie ponad nim pary eteru. Gdy nastąpiła 
narkoza całkowita, wprowadzał tlen, a po 
pewnym czasie, usunąwszy go i zniósłszy 
narkozę, badał pobudliwość nerwu. Gdyby 
narkoza nie przeszkadzała pobieraniu tlenu, 
nerw powinien teraz reagować na podniety, 
gdyż miał możność zaczerpnięcia tlenu pod
czas narkozy. Gdyby zaś mimo to nie oka
zywał pobudliwości, byłoby to dowodem, że 
narkoza poraża zdolność pobierania tlenu. 
Nerw podczas doświadczenia znajdował się 
w rurce szklanej, połączonej z kilkoma zbior
nikami gazu. Zapomocą zatyczek można 
było dowolnie to jeden, to drugi gaz dopro
wadzać do nerwu. Czas trwania, jakiego 
trzeba było celem zupełnego zniesienia po
budliwości nerwu, wynosił od 2— 15 godzin. 
W ielkie te wahania mogą być objaśnione 
przez różnicę temperatur, w jakich nerw 
otaczano atmosferą azotu i przez własności 
indywidualne samychże nerwów.

A by takie całkowite znużenie nerwu usu
nąć, wystarczało umieścić go na przeciąg 
1 minuty w atmosferze tlenu. Pobudliwość 
natychmiast wracała i znużenie na kilka go- 

1 dzin ustępowało. Co do tego, jak długo na- 
| leży nerw narkotyzować, nie można dać od- 
< powiedzi stanowczej. Różne nerwy różnie 

się zachowywały, tak, że konieczną okazała 
się ciągła kontrola i pilna uwaga, aby przez 
nadmierny czas trwania narkozy nie uszko
dzić samego nerwu.
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Do pobudzania nerwu Fróhlich używał 
przyrządu saneczkowego Da Bois-Reymonda.

Tą metodą postępując badacz starał się 
przekonać, czy środek narkotyczny działa 
na włókno nerwowe podobnie, jak na ko
mórkę, czy znosząc pobudliwość nerwu zno
simy również zdolność asymilacyi tlenu. 
Otóż doświadczenia, jakie przeprowadził, 
w  zupełności odpowiedziały na to pytanie: 
narkoza oddziaływa zupełnie tak samo na 
nerw, jak odziaływała na komórkę nerwową. 
Frohlicli wykonywał doświadczenia w taki 
sposób, ze w  wyż wymienionym przyrządzie 
umieszczał nerw, a następnie, po usunięciu 
wszelkiej możliwości dostępu tlenu, prze
puszczał nad nim azot. Tak doprowadzał 
nerw stopniowo do całkowitego znużenia.

Podczas tego od czasu do czasu badano 
pobudliwość i zdolność przewodzenia nerwu. 
Zazwyczaj pobudliwość już w  krótkim cza
sie po doprowadzeniu azotu zaczynała opa
dać, zdolność przewodzenia zaś wciąż jesz
cze wybitnie się zaznaczała; potem jednak 
nagle opadała do zera. W  tejże samej chwili 
rozpoczęto narkozę. Po 10 —  20 minuto- 
wem narkotyzowaniu, przeprowadzano nad 
nerwem tlen z małą tylko domieszką pary 
eteru, a następnie znowu usuwano w  zupeł
ności dopływ tlenu i eteru zapomocą prze
puszczania przez przyrząd silnego strumie
nia azotu.

Po takiem postępowaniu przystąpiono do 
badania pobudliwości nerwu. I  tu okazało 
się, że nerw mimo to, że przez czas około 
20 minut w  atmosferze tlenu się znajdował, 
mimo, że zapotrzebowanie tlenu było ogrom
ne— nerw tlenu nie asymilował i  pozostawał 
bez odpowiedzi na wszelkie podniety ze
wnętrzne. Najoczywiściej narkoza poraziła 
w  nerwie zdolność asymilacyi tlenu, a zatem 
wywarła nań zupełnie ten sam wpływ, jak 
w  doświadczeniach Wintersteina na komór
kę nerwową.

Na czem polegałoby w ięc to porażenie 
zdolności asymilacyi tlenu w nerwie podczas 
narkozy?

Fróhlich sądzi, że środek narkotyczny po
siada silniejsze, niż tlen, powinowactwo do 
tych cząstek nerwu, które się zajmują asy- 
milacyą tlenu. W obec tego cząstki te łączą 
się z ciałem narkotyzującem. Pow inowa
ctwo jest tem samem nasycone, dlatego

łączenie się z tlenem zostaje powstrzy
mane.

Zachodzi teraz pytanie, co się dzieje z tle
nem, który przed rozpoczęciem narkotyzo
wania znajdował się w nerwie? Czy narko
za wypiera z nerwu pobudliwego, inaczej 
mówiąc, posiadającego jeszcze pewien zapas 
tlenu, całą jego ilość? W  tym celu Fróhlich 
brał dwa preparaty nerwomięśniowe z tej 
samej żaby i przekonawszy się o mniej w ię
cej jednakowych własnościach obu, przystę
pował do doświadczenia. Jeden nerw w y
stawiał na działanie samego azotu, na drugi 
oddziaływał mieszaniną azotu i pary etero^ 
wej. I. tu zauważył, że w  nerwie narkoty
zowanym pobudliwość od początku narkozy 
szybko opadała, podczas gdy zdolność prze
wodzenia zrazu wcale się nie zmieniła; po 
pewnym czasie dopiero nagle nikła całkowi
cie. Zachodziły tu więc zmiany zupełnie 
podobne do tych, które stwierdziliśmy dla 
nerwu nie pozostającego pod wpływem środ
ka narkotycznego, lecz przebywającego 
w  atmosferze samego tylko azotu. Co pe
wien czas usuwano narkozę i przeprowadza
no czysty azot, aby nerw nieco się orzeźwił. 
Podczas tych przerw pobudliwość nerwu 
narkotyzowanego wzmagała się tylko do tej 
samej wysokości, na jakiej znajdowała się 
pobudliwość nerwu wystawionego na dzia
łanie samego wyłącznie azotu.

Pobudliwość jednakiem opadała więc tem
pem i z jednakową szybkością zbliżało się 
znużenie.

Zarówno w  jednym, jak i w drugim ner
wie znużenie wystąpiło po upływie 4 godzin 
z małoznaczącą różnicą 5 minut; oba nerwy 
doprowadzono zatem do stanu zupełnego 
znużenia, rzec można, równocześnie, mimo, 
że jeden z nich przez dwie prawie godziny 
w  głębokiej przebywał narkozie. Autor 
przeprowadzał wiele podobnych doświad
czeń. Rezultaty wszystkich były zgodne. 
Z  tego wynika zatem, że narkoza nie w ypie
ra z nerwu tlenu zapasowego.

Cóż się więc dzieje z tlenem, który znaj
duje się w  nerwie przed sprowadzeniem znu
żenia? Tlen ten, jak samo przez się jest 
zrozumiałem, nie może się zużywać na pro
cesy przemiany materyi, gdyż te w  narko
zie się nie odbywają, a w ięc najprawdo
podobniej wskutek zniesienia ciśnienia par-
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cyalnego opuszcza on nerw drogą dy- 
fuzyi.

Narkoza zatem, nie Wypierając tlenu, za
razem nie przeszkadza, aby się wydostawał 
z nerwu drogą dyfuzyi.

Streszczam nakoniec w  kilku słowach w y 
niki, do jakich Fróhłich doszedł:

1) Narkoza wywiera zupełnie identyczny 
wpływ  na nerw i komórkę nerwową; a mia
nowicie poraża w obu zdolność asymilacyi 
tlenu.

2) Tlen zapasowy, nagromadzony w ner
wie zależy od ciśnienia parcyalnego i może 
go mimo głębokiej narkozy opuścić.

Streścił Edmund Rosenhauch.

K L IM A T  O KRESU  PALEO ZO ICZNEG O .

Prof. Fryderyk Frech w końcowym roz
dziale swego dzieła pod tytułem „Lethea pa- 
leozoica“ porusza wiele bardzo ciekawych 
kwestyj, z których na szczególniejszą uwagę 
zasługują poglądy autora na klimat okresu 
paleozoicznego, oparte na teoryi prof. Svan- 
tego Arrheniusa.

Dobrze jest znanym fakt, że pierwotnie 
cała kula ziemska szczególnie na początku 
i w  środku okresu paleozoicznego stanowiła 
jednę strefę zoo- i fytogeograficzną. Stąd 
wyprowadzono wniosek, że i klimat wów
czas był jednakowy na całej ziemi, a tempe
ratura koło biegunów była znacznie wyższa 
niż obecnie. Taką jednostajność klimatu 
przypisują silniejszemu niegdyś działaniu 
ciepła wewnętrznego, zapominając_zupełnie 
o tem, że skały, wchodzące w skład skorupy 
ziemskiej, są tak złemi przewodnikami, że 
ogrzanie powierzchni ziemi przez ciepło we
wnętrzne do takiej temperatury, jaką dają 
nam dziś promienie słoneczne, wymagałoby 
istnienia temperatury 1000° na głębokości 
30 m. Uciekano się również do hypotezy, 
przypisującej słońcu wydawanie przed tysią
cami wieków większej ilości ciepła i posia
danie średnicy przewyższającej obecną; lecz 
te rozmaite hypotezy nie wyjaśniają nam 
bynajmniej istnienia okresów o wysokiej 
jednakowej na całej ziemi temperaturze, na- 
przemian z okresami powszechnego oziębia
nia się klimatu i nie wskazują przyczyny

okresu lodowcowego, którym zaznaczył się 
koniec epoki paleozoicznej na półkuli połud
niowej, wówczas gdy teorya Svantego Arrhe
niusa najzupełniej wyjaśnia peryodycznośó 
w obniżaniu się temperatury.

Ponieważ przezroczystość powietrza w sto
sunku do promieni słonecznych nie mogła 
ulegać znacznym zmianom, więc wspomnia
na teorya przypuszcza, że skład atmosfery 
nie zawsze był jednakowy, co musiało roz
maicie wpływać na przewodnictwo atmosfe
ry względem promieniowania cieplnego po
wierzchni ziemi. Otóż zmienna zawartość 
dwutlenku węgla w powietrzu, jak to wyka
zał Arrhenius, pociąga za sobą różnice w  in
tensywności promieniowania, a wskutek te
go i zmiany w temperaturze powierzchni 
ziemskiej. Ilość dwutlenku węgla, znajdu
jącego się obecnie w atmosferze, wynosi oko
ło 0,03%. Gdyby ta ilość została zmniejszo
na o jednę trzecię, to nastąpiłoby obniżenie 
się temperatury prawie o 31' dla 55” szeroko
ści północnej, które mogłoby ponownie spro
wadzić napłynięcie lodowców do Ameryki 
północnej i całej Europy północnej. W  ra
zie zaś zwiększenia się dwu lub trzykrotne
go obecnej ilości dwutlenku węgla, tempe
ratura tych samych okolic wzrosłaby o 81', 
co odpowiadałoby klimatowi epoki eoce- 

nicznej.
Podwyższenie się temperatury przyczynia 

się do zwiększenia parowania wody, a co za 
tem idzie i do powiększenia zawartości pary 
wodnej w powietrzu, która sama przez się 
zmniejsza promieniowanie ziemi, skutkiem 
czego klimat staje się cieplejszym dotąd, do
póki zmniejszenie dwutlenku węgla w  atmo
sferze nie wywoła zwrotu w kierunku prze
ciwnym .

Powietrze bywa zaopatrywane w dwutle
nek węgla przedewszystkiem przez wybuchy 
wulkaniczne; rośliny, organizmy, wydziela
jące wapno, działają tylko jako regulatory. 
Frech, wykazując dla całej seryi epok geolo
gicznych okresy najpotężniejszej czynności 
wulkanów i uśpienia ich, stwierdził, że te 
ostatnie przypadały właśnie na okresy obni
żenia się temperatury, co zgadza się z teoryą.

Inni uczeni również przyznają pewną pe- 
ryodyczność w  intensywności zjawisk wul
kanicznych. W edług Rothpletza po okre
sach działalności wulkanów nastawały okre
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sy cechujące się fałdowaniem skorupy ziem
skiej. Kolejność taka jest zupełnie natural
na, jeżeli zwrócimy uwagę na to, że opadanie 
skorupy ziemskiej w fazie tworzenia się gór 
wywoływało następnie wznoszenie się ma
gm y roztopionej.

Okresy przedkambryjskie, dewoński, środ- 
kowo-permski, tryasowy, górno-kredowy, 
eoceniczny i mioceniczny, jak utrzymuje 
Erench, odznaczały się niezwykle gw ałtow 
ną działalnością wulkanów i jednakowo cie
płym na całej ziemi klimatem. Przeciwnie, 
w  okresie kambryjskim, dolno-permskim 
i dolno-kredowym, oligocenicznym i pleisto- 
cenicznym wybuchy wulkaniczne znacznie 
osłabły i nawet doszły do swego minimum, 
a klimat oziębił się znacznie. Istotnie, z po
czątkiem okresu kredowego daje się zau
ważyć różnicowanie stref klimatycznych, 
a okresy dolno-permski i pleistoceniczny za
znaczyły się niezwykłem rozpowszechnie
niem lodowców.

Okres lodowcowy w  początkach epoki 
permskiej wywołał obniżenie się tempera
tury skutkiem zmniejszania się w  atmosfe
rze ilości dwutlenku węgla przez cały ciąg 
epoki w ęglow ej. P rzy  końcu epoki węglo
wej i w  początkach permskiej wulkany były 
czynne tylko na niezmiernie ograniczonej 
przestrzeni; ani w A zy i, ani w  Am eryce nie 
spotykamy żadnych śladów skał wybucho
wych tego wieku. Jednocześnie wskutek 
tworzenia się olbrzymich pokładów węgla 
kamiennego i gromadzenia się wapieni fuzu- 
linowych, ilość dwutlenku węgla w  atmosfe
rze tak zmniejszyła się, że w początkach 
epoki permskiej cały jego zapas został już 
wyczerpany.

Temu genialnemu tłumaczeniu permskie- 
go okresu lodowcowego można byłoby zro
bić jeden tylko zarzut, mianowicie pominię
cie milczeniem tak ważnego faktu, jak  skon
centrowanie się lodowców tylko na półkuli 
południowej. Lecz jeżeli zwrócimy uwagę 
na odkryte niedawno przez Mullera w dol- 
no-permskich pokładach czerwonych (Roth- 
liegende) W estfalii warstwy gliny z głazami 
o powierzchni wygładzonej i porysowanej, 
które on uważa za morenę lodowca perm- 
skiego, to zarzut ten traci swoje wartość. 
Erech ze swojej strony uznaje przytem bez 
żadnych zresztą dowodów, że pokłady „G-ai-

sa“ w  Warander-fiordzie, tworzące według 
Reuscha warstwę głazów klinowych i pory
sowanych, spoczywających swoją wygładzo
ną powierzchnią na kwarcytach, są utworem 
wieku permskiego. Spółczesność jednak 
wszystkich formacyj lodowcowych epoki pa- 
leozoicznej jest bardzo wątpliwa. Niezbite 
dowody posiadamy tylko na to, że zlodowa
cenie ustało wraz z nastaniem okresu środ- 
kowo-permskiego; w  tymże czasie wybuchy 
wulkaniczne stały się częstszemi i znów po
częły się tworzyć pokłady węgla kamienne
go na półkuli południowej.

Glinom, spoczywającym na osadowych 
wapieniach morskich z Productus w Salt 
Rangę w Indyach, Precli i jego współpra
cownik Noetling, który kilkakrotnie zw ie
dzał te okolice, przypisują wiek młodszy 
(środkowo-permski), niż jest w  rzeczywisto
ści. Z  porównań jednak-Tschernyschewa, 
fauny dolnych wapieni Salt Rangę z fauną 
wapieni uralskich wypływa, że są to utwory 
jednocżesne, należące do formacyi węglo
wej. Ponieważ wspomniane wapienie z Pro
ductus oprócz tego są oddzielone od g liny 
z głazami całą seryą warstw gliniastych 
znacznej grubości, a więc możemy przy
puszczać, że pokłady lodowcowe w  Salte 
Rangę należą bezwątpienia do epoki w ęglo
wej, jeżeli nie do dewońskiej.

Wniosek ten opiera się na niedawnem od
kryciu konglomeratu kamieni porysowanych, 
bardzo podobnych do lodowcowych, rozrzu
conych pomiędzy głazami dewońskiemi 
w  górach Kapsztadu. Opis konglomeratu 
przez członków komisyi geologicznej Roger- 
sa i Schwarza nie pozostawia najmniejszej 
wątpliwości co do jego pochodzenia lodow
cowego. Wobec tego jesteśmy w  posiada
niu pewnych wskazówek istnienia w  A fryce 
południowej dwu okresów lodowców paleo- 
zoicznyeh, jednego dewońskiego, a drugiego 
niezaprzeczenie permskiego.

Być może, że pokłady lodowcowe „G-aisa“ 
w Norwegii są również dewońskie, a wów
czas w Europie, jeżeliby spółczesność ich zo
stała stwierdzona, mielibyśmy, jak w  In 
dyach (Salt Rangę) i w A fryce  południowej, 
dwa okresy lodowcowe paleozoiczne: dewoń
ski i permski.

Odkrycie licznych okresów lodowcowych 
w całym szeregu epok geologicznych zgadza
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się najzupełnej z teoryą Arrheniusa, chociaż 
spis okresów ciepłych, wyszczególnionych 
przez Frecha, musiałby uledz pewnej zmia
nie, gdyby zostało dowiedzione istnienie 
okresu lodowcowego w epoce dewońskiej. 
W  każdym jednak razie teorya meteorolo
giczna o przyczynach okresów lodowcowych 
zasługuje bodaj czy nie na największe w y 
różnienie z pomiędzy wielu, wygłaszanych 
w  tej kwesty i hypotez.

(Revue generale des Sciences, j\5 15 z r. b.).

Cz. St.

O T K A N C E  L1M FA TYC ZN E J  W  NERCE 

P R O TE U S Z A  (p r o t e u s  a n g u in e u s  l a u k .).

Doniesienie tymczasowe.

Badając pod mikroskopem przekrój nerki 
u ogromnej większości kręgowców widzimy, że 
drobna przestrzeń pomiędzy kanalikami moczo- 
wemi zajęta jest ściśle przez naczynia włoskowa- 
te krwionośne. Niektóre jednak ryby np. przed
stawiają tę osobliwość, że w nerce ich, pomiędzy 
kanalikami moczowemi znajdujemy mniej lub wię
cej rozwiniętą tkankę limfatyczną. Tę samę oso
bliwość spotykamy i w nerce Proteusza: kanaliki 
moczowe rzadko są tu w bezpośredniem zetknię
ciu, najczęściej bowiem przedziela je  masa do
skonale rozwiniętej tkanki liinfatycznej, której 
elementy komórkowe należą do następujących ty
pów: 1 ) drobne leukocyty (t. zw. limfocyty)
o względnie dużem jądrze i wąziutkim rąbku cy- 
toplazmy; 2) leukocyty o dobrze rozwiniętej cy- 
toplazmie i centralnem jądrze; 3) liczne leukocy
ty wielojądrowe; 4) makrofagi, zawierające roz
maitego rodzaju ciała postronne; wreszcie, w prze
ważającej ilości 5) elementy eozynofilowe, w któ
rych też nieraz spotkać można ciała postronne.

Eozynofile w nerce Proteusza łatwo rozpoznać 
można po cechach następujących: drobne, okrąg
łe, bardzo liczne granulacye ich mają wybitne, 
charakterystyczne powinowactwo do barwników 
kwaśnych, jak eozyna, oranż, ciecz Bendy i t. p., 
jądro w nich jest pojedyńcze '), zaokrąglone lub 
zgięte, czasem tak duże, że zajmują połowę ko
mórki; siateczka jądrowa jest wyraźna, ścisła, 
o kilku jąderkach; jądro jest zawsze ekscen
tryczne.

W  preparatach nerki Proteusza, które ogląda
łam, figury karyokinetyczne są zjawiskiem nader 
częstem: dzielą się nietylko komórki nabłonkowe 
kanalików moczowych, ale i leukocyty wchodzą
ce w skład tkanki limfatycznej. W iemy aż nadto 
dobrze, że trudno jest nieraz określić z zupełną

]) Niektóre eozynofile zawierały po dwa jądra.

pewnością, czy dana komórka, którą widzimy 
w stanie karyokinezy, jest leukocytem, czy też 
komórką tkanki łącznej. W  obecnym jednak 
przypadku widzimy karyokinezy i w eozynofilach, 
a że podczas podziału charakterystyczne granula
cye nie znikają, nie może więc być wątpliwości 
co do natury danej komórki. Podczas podziału 
eozynofilów granulacye układają się rozmaicie, 
stosownie do stadyum karyokinetycznego: to wę
drują na powierzchnię komórki, to znów cofają 
się bliżej środka. U kilku już autorów (Jolly, 
Siedlecki, Dekhuyzen) spotykamy wzmiankę
0 tem, że karyokinezę eozynofilów spotkać można 
nietjdko w szpiku kostnym, ale i w pewnych in
nych organach; nerka Proteusza byłaby więc jed- 
nem więcej ośrodkiem wytwarzania się eozynofi
lów. Obok karyokinezy eozynofilów nieraz wi
dzieć można podział amitotyczny limfocytów i po
średnie stadya tegoż.

Wszystkie wyżej wymienione typy leukocytów 
zawarte są w oczkach sieci, utworzonej przez 
rozgałęzione i zanastomozowane wyrostki proto- 
plazmatyczne komórek łącznych. Sieć ta szcze
gólnie jest wyraźna na przekrojach, które długo 
wstrząsane były w wodzie destylowanej, a to 
w tym celu, żeby wypłókać możliwie największą 
ilość maskujących ją leukocytów. Właściwie 
jednak niekoniecznie trzeba się uciekać do tego 
środka, w częściach bowiem, leżących blizko ob
wodu nerki, sieć komórkowa dość jest i tak wy
raźna. Zaznaczyć też muszę, że gdy próbowałam 
zabarwić sieć opisywaną zapomocą specyficznych 
barwników włókien łącznych (barwnik Van Gie- 
sona lub też hematoksjdina Mallorego), tworzące 
ją wyrostki protoplazmatyczne nie barwiły się 
prawie wcale.

W  naczyniach krwionośnych i włoskowatych 
nerki Proteusza obok ciałek krwi, widzimy mniej
sze i większe limfocyty wielojądrowe i eozynofi
le, które nieraz spostrzedz można w chwili, gdy 
tkwią jeszcze w ścianie naczynia krwionośnego.

Zaznaczone powyżej szczegóły budowy histo
logicznej zdają się dowodzić, że nerka Proteusza 
jest organem, spełniającym podwójną funkcyę: 
wydzielniczą i limfopojetyczną, innemi słowy, 
obok funkcyi wydzielania, właściwej narządowi 
temu. w całej seryi zwierzęcej, ma tu miejsce
1 wytwarzanie białych elementów krwi.

Anna Drzewina.

A K A D E M IA  U M IEJĘTNO ŚCI 

W  K R A K O W IE .

Posiedzenie z d. 12 października 1903 r.

1) Czł. Witkowski referuje pracę pp. L. Brune- 
ra i St. Tołłoczki: „O szybkości rozpuszczania się 
ciał stałych “ .

Autorowie opracowali kilka metod oznaczania 
szybkości rozpuszczania się i przekonali się, że
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bez względu na to, jakiej użyto metody, szybkość 
rozpuszczania — badano gips i kilka kwasów aro
matycznych— jest funkcyą liniową szybkości 
obrotów. Identyczne warunki konwekcyi otrzy-

v
muje się wtedy, gdy spadek szybkości —— poru-

(.(/
szającej cieczy jest jednakowy. W  doświadcze
niach nad szybkością rozpuszczania się należy 
zwracać uwagę, by spadek ten można było regu
lować i określić ilościowo.

Autorowie zbadali następnie wpływ objętości 
rozpuszczalnika i wpływ gatunku gipsu na szyb
kość rozpuszczania się, oraz stwierdzili, że wzór 
logarytmiczny oddaje przebieg rozpuszczania aż do 
stężenia równego prawie stężeniu nasycenia.

Zjawiska rozpuszczania się dają się podzielić na 
rozpuszczanie dyfuzujące, odbywające się prze
dewszystkiem za pośrednictwem cienkiej, przyle
gającej warstwy dyfuzyjnej, oraz na takie, w któ
rych trwanie rozpuszczania się jest przede
wszystkiem zależne od czasu reakcyi, odbywają- 
jącej się na samej powierzchni ciała stałego. Na 
zasadzie wzorów, podanych przez Druckera 
i Nernsta, autorowie oznaczyli, podczas rozpusz
czania się pierwszego typu, do którego należy 
zwykłe rozpuszczanie się, grubość owej warstwy 
dyfuzyjnej, która wynosi— zależnie od stopnia 
konwekcyi— kilka do kilkudziesięciu mikronów.

Autorowie wskazali następnie uciążliwość ozna
czania współczynników dyfuzyi zapomocą pomia
rów szybkości rozpuszczania się; znaleźli, że 
w ten sposób obliczony współczynnik dyfuzyi 
kwasu benzoesowego zgadza się dobrze z liczbą, 
otrzymaną w inny sposób.

W  doświadczeniach nad szybkością rozpuszcza
nia się arszeniku autorowie przekonali się, że to 
zjawisko należy właśnie do drugiego, nie dyfu
zyjnego, typu rozpuszczania się; gdyż szybkość 
rozpuszczania się arszeniku prawie wcale nie zależy 
od stopnia konwekcyi i jest kilkaset razy mniej
sza, niż szybkości rozpuszczania się wszystkich 
innych ciał badanych,

2) Cz. St. Niementowski przedstawia pracę 
p. K . Dziewońskiego, p. t.: „ O  dekacyklenie, 
nowym węglowodorze aromatycznym i czerwo
nym związku siarkowym, dwunaftylentiofenie44. 
(Część druga).

Dla bliższego określenia natury chemicznej 
wykrytych przez siebie związków autor opisu
je tu w opracowaniu wspólnem z p. Bachmanem 
bromopochodne dwunaftylenotiofenu, a mianowi- 
wicie a-jednobromo- i a-a-dwubromodwunafty- 
lenotiofen, które oba przez utlenienie przeprowa
dza w bezwodnik kwasu a-bromonaftalowego. 
Wraz z p. Eligio Dotta autor opracował znów 
a-a-dwunitronaftylenotiofen i otrzymany przez 
utlenienie bezwodnik a-nitronaftalowy, z pochod
nych zaś dekacyklenu —  trójnitro-, trójbromo- 
i dziewięciochlorodekacyklen.

Praca zawiera też odpowiedź na artykuł Reh- 
landera (Ber. d. ch.G. 36.) w sprawie pierwszeń
stwa odkrycia dekacyklenu i dwunaftylenotiofenu.

3) Czł. Rudzki referuje o pracy p. W . Satke- 
go, p. t.: „O względnej wilgotności w Tarnopolu14.

W  tej obszernej i wyczerpującej rozprawie 
autor opracował nietylko swoje własne ale także 
dawniejsze spostrzeżenia nad wilgotnością powie
trza w Tarnopolu.

Najważniejszym i najbardziej interesującym 
rezultatem tej pracy jest to, że Tarnopol posiada 
średnią wilgotność większą niż okolica, zaś rów
ną wilgotności w Krakowie, a to dzięki wpły
wowi sąsiedniego stawu, pokrywającego około 
300 hektarów.

4) Czł. K . Żorawski przedstawia rozprawę p.C. 
Russyana, p. t.: „Teorya Pfaffa całkowania rów
nań różniczkowych cząstkowych rzędu pierwsze
go44. (Część druga).

W  tej części drugiej autor rozwija w postaci 
najogólniejszej teoryę całkowania układu równań 
różniczkowych cząstkowych rzędu pierwszego, 
opartą na teoryi przekszałcenia Pfaffa. Przed
stawia ona w formie analitycznej teoryę, naszki
cowaną przez S. Liego i przeprowadzoną metodą 
mieszaną, analityczno-geometryczną, z licznemi 
uzupełnieniami, nie wyłączając i sławnej jego 
drugiej, nowej metody całkowania, która w na
szym wykładzie lepiej odpowiada metodzie geo
metrycznej S. Liego, aniżeli w wykładzie analitycz- 

[ nym A. Mayera. Z metody tej otrzymuje się 
i metoda Jacobiego. Zatem w obu częściach tej 
pracy autor wykazał, że: 1 ) na przekształceniu
Pfaffa daje się uzasadnić najogólniejsza analitycz
na teorya całkowania równań różniczkowych 

j  cząstkowych rzędu pierwszego, zawierająca w so
bie inne, jako przypadki szczególne, albo jej 
odmiany i 2) że ta analityczna teorya, którą moż
na nazwać teoryą Pfaffa, jest zupełnie równoważ
na z geometryczną teoryą całkowania S. Liego.

5) Czł. N. Cybulski przedstawia swoję pracę 
p. t.: „Przyczynek do teoryi prądów elektrycz
nych w tkankach zwierzęcych i roślinnych44.

Z doświadczeń autora, mających na celu wy
jaśnić, czy prądy elektryczne w tkankach zwie
rzęcych i roślinnych mogą być prądami koncen- 
tracyjnemi, wynika:

1. Prądy koncentracyjne, podobnie jak prądy 
wskutek uszkodzenia tkanki mięsnej, nie od razu 
dochodzą do maksymalnego natężenia (doświad
czenia z reotomem spadkowym).

2. Prądy koncentracyjne, jeżeli dwie różne 
koncentracye rozdzielone są błoną nawpółprze- 
puszczalną, mogą mieć charakter zupełnie podob
ny do prądów obserwowanych w tkankach. Do 
tych doświadczeń służyły autorowi schematy ner
wów, otrzymane za pośrednictwem cienkiego jeli
ta żab, w których to schematach powierzchnia 
była dodatnią, poprzeczny zaś przekrój odjem- 
nym tak, że prądy otrzymane zupełnie odpowia
dały t. zw. prądom spoczynkowym tkanek. 
W  schematach tych powierzchnią elektromoto
ryczną była powierzchnia jelita, na której gra
niczyły ze sobą dwie różne koncentracye elek
trolitów rozpuszczonych w żelatynie.
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3. Jeżeli w komorze parafinowej przedzielonej 
dwiema ścianami również parafinowemi na trzj^ 
oddziały w ścianach zrobimy otworki, a następ
nie do środkowego nalejemy roztworu elektrolitu 
jednej koncentraeyi, do dwu zaś bocznych roz
tworu tego samego elektrolitu innej koncentra- 
cyi, to połączenie tych ostatnich ze sobą nie daje 
żadnego prądu. Jeżeli natomiast połączenie śred
niej komory z bocznemi będzie niesymetrycz
ne, a szczególniej, jeżeli w jednej z przegród 
w otworku łączącym dwie komory ze sobą umie
ścimy wodę, roztwór cukru, białka lub żelatyny, 
to otrzymujemy prąd, który zależnie od użytych 
elektrolitów i ich koncentraeyi może być względ
nie bardzo znaczny, siła elektromotoryczna może 
dochodzić bowiem do 0,1 wolty.

Postępowe połączenie ze sobą tych ogniw po
zwala na wytworzenie całej bateryi, której siła 
elektromotoryczna równa się sumie sił wszystkich 
ogniw.

Takie połączenie jest do pewnego stopnia sche
matem organów elektrycznych u ryb. Zdaniem 
autora na tej też niesymetryczności polega i prąd 
elektryczny rozmaitych tkanek.

6) Czł. St. Zaremba przedstawia dwie prace 
swoje, a mianowicie:

1 . „O  pewnej postaci doskonalszej teoryi re
laksacji11.

Autor dochodzi do teoryi relaksacyi, opierając 
się na znanych już faktach w fizyce, nie posiłku
jąc się żadną hypotezą, mającą charakter dowol
nego przypuszczania i wykazuje, że w zakresie 
rodzajów ruchów objętych w jego rozprawie. 
„O pewnem uogólnieniu klasycznej teoryi tarcia 
wewnętrznego44, przedstawionej na cżerwcowem 
posiedzeniu Akademii b. r., wyniki uzj^skane 
obecnie stwierdzają wyniki pracy czerwcowej.

2. „Zasada ruchów względnych i równań Me
chaniki fizycznej". (Odpowiedź prof. Natanso- 
nowi).

Autor wykazuje, że wywody, wyłożone przez 
prof. Natansona w jego rozprawie „O stopniu 
przybliżenia pewnych równań teoryi tarcia we
wnętrznego''1 nie są uzasadnione i zgoła nie osła
biają krytyki prac prof. Natansona, przedstawio
nej przez niego Akademii 9 lutego r. b. pod ty- 
tyłem „Uwagi o pracach prof. Natansona nad 
teoryą tarcia wewnętrznego11. Przy tej sposob
ności autor zastanawia się nad tem, jaka wogóle 
może być rola w mechanice fizycznej równań 
sprzecznych z zasadą ruchów względnych, i w y
kazuje, że równania tego rodzaju tylko w kwe- 
styach wyjątkowych mogą być zastosowane.

7) Cz. L. Marchlewski przedstawia swoję pra
cę p. t.: „Z  chemii chlorofilu. O filoerytrynie11.

Autor wyosobnił z kału krów karmionych świe
żą trawą ciało krystaliczne, które nazwał filoery- 
tryną, odmienną od skatocyaniny Schuncka. Cia
ło to rozpuszcza się w rozpuszczalnikach obojęt
nych organicznych jak również i w kwasie octo- 
wym lodowatym barwiąc się na wiśniowo i daje 
bardzo charakterystyczne widma absorpcyjne, j

-Roztwór w chloroformie daje w mniej załamanej 
części widma cztery smugi w odróżnieniu od ska
tocyaniny, dającej w tym roztworze pięć, według 
Schuncka różniących się mało, co do położenia 
smug filocyaniny. W  silniej załamanej części 
widma fiłoerytryna powoduje dwie smugi, jednę 
przed linią /c[3, a drugą tuż za nią, w razie bar
dzo znacznego zaś rozcieńczenia tylko smugę 
pierwszą. Z solami cynku i miedzi fiłoerytryna 
daje połączenia wyróżniające się widmami cha- 
rakteryst3'cznemi, podobnie też z kwasami mi- 
neralnemi.

Fiłoerytryna, sądząc z widmowego jej zacho
wania się, jest najbardziej zbliżona do filoporfiry- 
ny z pomiędzy znanych pochodnych chlorofilu.

Na posiedzeniu ściślejszem wszystkie te prace 
zostały zalecone do publikacyi wydziału*

Józef Rostafiński,
sekretarz W ydziału.

K R O N IK A  N A U K O W A .

— Sondowanie górnych w a rs tw  atm osfe
ry  nad oceanem. Próby Rotcha, o których 

' pisaliśmy niedawno dowiodły, jak pożytecznem 
jest badanie górnych warstw atmosfery zapomo
cą latawców, puszczanych z okrętów, płynących 
na pełnym morzu.

Znakomity meteorolog austryacki Hann pod
kreśla świeżo doniosłość, jaką miałoby pomnoże
nie podobnych badań, zwłaszcza pod względem 
cieplnym, poza strefą umiarkowaną, gdzie powie
trzem wstrząsają ustawicznie przejścia cyklonów.

Wysoko położone warstwy atmosfery ponad- 
morskiej nie były jeszcze wcale badane. Podob
nie rzecz się ma z górnemi warstwami pasa rów
nikowego, które są zapewne siedliskiem zjawisk 
specyalnych i różnych od tych, jakie poznaliśmy 
przez sondowanie powietrza na naszych szero
kościach.

Dlatego też w celu zapełnienia tych luk nie
miecka i angielska wyprawy antarktyczne zaopa
trzyły się, na wniosek Hanna, w latawce, które 
mają mierzyć temperaturę powietrza na wysoko
ściach kilkuset metrów i więcej (Meteorologische 
Zeitschrift).

Przyrządów tych możnaby użyć do innego, nie 
mniej ważnego celu. J. Lecornu w dziele, spe- 
cyalnie poświęconem latawcom, przypomina, że 
można za ich pomocą otrzymać fotografie ułatwia
jące poznanie topografii miejscowości mało do
stępnych. Wobec tego latawce zasługują na 
wejście w skład prostego i praktycznego bagażu, 
obowiązującego wyprawy naukowe.

Artur Berson, jeden z kierowników Instytuta 
meteorologicznego w Poczdamie pod Berlinem, 
ogłosił też niedawno interesujący artykuł o stoso
waniu latawców do badania atmosfery nad ocea
nem i podał wyniki prób własnych, jakie miał 
sposobność przeprowadzić podczas świeżej swej 
podróży na Szpieberg. Próby te dotyczyły głów



704 W S Z E C H S W I A T Ko 45

nie sposobów operowania przyrządami, co z w iel
ką musi być zrobione skrupulatnością wobec od
miennych całkiem od zwykłych warunków. N ie
mniej wszakże osiągnięto kilka wiadomości bar
dzo cennych^

Przyrządy, których używano, były typu Har- 
gravea i składane. Berson, nie mogąc rozporzą
dzać biegiem okrętu, musiał ograniczyć puszcza
nie latawców tak co do ilości jak i co do wyso
kości. Pomimo to pozwoliły one na stwierdze
nie doskonałości metod oraz doniosłości wyników, 
jakich mamy prawo od nich oczekiwać. Tak np. 
stwierdzono, że spadek temperatury z wysokością 
jest znaczniejszy niż sądzono poprzednio; nie dla
tego, żeby warstwy dolne były bardzo ciepłe, 
ale raczej, że warstwy górne są względnie zimne. 
Anomalij cieplnych nie dostrzeżono nigdzie nie
mal z wyjątkiem okolic wybrzeży.

Spodziewać się należałoby, że wzrost prędko
ści wiatru w miarę podnoszenia się w górę, jest 
na morzu znacznie mniej szybki niż na lądzie; ja 
koż dostrzeżenia to stwierdziły, ale w takich roz
miarach, że musimy przypuścić istnienie nowych, 
ą  nieznanych nam czynników, albowiem często 
aż do wysokości 1000 lub 1500 m (granica 
osięgniętych wysokości) nie znajdowano żadnej 
dającej się dostrzedz różnicy.

Berson nadmienia, że rychło prawdopodobnie 
urządzona zostanie przez Niemcy i Stany Zjedno

czone podróż naukowa, mająca na celu systema- 
tyczniejsze badania atmosfery Atlantyku.

(Cosmos). _____  m. li. li.

R O ZM AITO ŚCI.

—  Maximum chorób i maximum śm ierci.
W  zeszycie czerwcowym czasopisma „Biometri- 
ka“ , poświęconego badaniom nad zastosowaniem 
metod statystycznych i pomiarowych do poszuki
wań biologicznych znajdujemy ciekawą rozprawę 
W . P. Eldertona nad okresami życia ludzkiego, 
w których zdarza się maxiinum chorób i maxi- 
mum śmiertelności. Mogłoby się zdawać a prio
ri, że dwa te okresy powinnyby przypadać jed
nocześnie, t. j., że najwięcej ludzi umiera w wie
ku, w którym najczęściej chorują. Jednakże ze
stawienie ścisłe odpowiednich danych statystycz- 
nych wykazuje, że tak bynajmniej nie jest, przy
najmniej o ile chodzi o ludzi starszych nad lat 42. 
A  mianowicie w wieku od lat 22 do 42 choroby 
zazwyczaj dość szybko przebiegają, kończąc się 
śmiercią. Poza tem maximum śmiertelności 
przypada mniej więcej o lat dziesięć po maximum 
zapadania na różne choroby. Tak więc w wieku 
późniejszym ustrój nasz przez czas dłuższy opie
rać się może działaniom chorobowym.

J. T.

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. 28 października do d. 3 listopada 1903 r.

(Ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie).
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28 ś. 50.7 50,5 50,3 1 6,4 1 2 ,6 8,4 13.4 6,4 85 s W
_

29 c. 51.0 51,3 50,3 3,8 9,6 5,2 10,5 3,5 85 s W ' —

30 p. 50,6 50,5 51,0 i 2,0 9,0 6.3 9,4 1,9 81 se3s3s5 —

31 s . 52,4 53,5 54,1 5,6 1 1 ,0 7.4 1 1 ,0 5,3 83 S2S3S3 —

1 N. 55,5 56.7 57,6 2,8 5,8 7,2 7,4 2,5 94 s 5s 3s ' 0,8 =  a; •  dr. I I 30 a . — 2  h .  p.
2 p. 57,8 58,8 60,8 6,8 8,6 7,0 8.8 6,5 97 S 'S-NE • 0.7 =  rano i wiecz.; •  dr. od
3 w. 62,3 62,2 60 3 4,0

1
3,4 3,4 7.0 2,2 96 E3E3SE3 =  rano [rana do 2 h. p

Średnie 54,9 6,5 89
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