Neutrino 22

Co w zeszycie
Ciecze rzeczywiste, ciecze idealne, ciecze nadciekłe – czym się różnią, dlaczego fizycy wprowadzili takie pojęcia? Do opisu własności cieczy wprowadzili pojęcie lepkości. Jest ono związane z wewnętrznym tarciem warstw cieczy
o siebie. Opis taki ma sens, gdy ruch jest spokojny, jak mówią fizycy, laminarny. Można wtedy wyróżniać warstwy cieczy. Inaczej jest, gdy ruch jest burzliwy, z wirami, mówimy turbulentny. Matematyczny opis takich ruchów jest
bardzo skomplikowany i nie zajmujemy się nim w tym zeszycie.
Jak wiadomo, substancje są zbudowane z molekuł, które oddziałują ze sobą.
To te oddziaływania decydują czy substancja jest ciekła, gazowa, czy w postaci
ciała stałego. One decydują o napięciu powierzchniowym i o lepkości. Fizycy
intensywnie zajmują się tymi zagadnieniami już od XIX wieku.
W tym zeszycie przedstawiamy życie wybitnego naukowca Zygmunta
Wróblewskiego, któremu udało się wspólnie z chemikiem Karolem Olszewskim
skroplić po raz pierwszy dwa ze składników powietrza – tlen i azot. Jaki jest
efekt napięcia powierzchniowego w stanie nieważkości i jaki ma wpływ na picie
herbaty w kosmosie to też temat, którym zajmujemy się w tym zeszycie. Macie
również okazję zapoznać się z niesamowicie lepką cieczą – pakiem. Zachęcamy
do lektury!
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Herbatka na stacji kosmicznej
Na powierzchni Ziemi wszystkie przedmioty podlegają działającej na nie sile
grawitacji. Jesteśmy tak bardzo przyzwyczajeni do wszechobecności tej siły, że
czasem zapominamy o tym, jak bardzo wpływa ona na wszystkie wykonywane
przez nas codzienne czynności. Weźmy na przykład picie herbaty. Wydaje się,
że nie ma nic prostszego niż nalanie napoju do kubka i wypicie go. Jak się okazuje, wykonanie tej czynności wcale nie jest jednak takie proste na pokładzie
stacji kosmicznej, gdzie astronauci przebywają w stanie nieważkości.
Siły spójności i przylegania kontra siła grawitacji
Na Ziemi, podczas nalewania herbaty do kubka, na każdą cząsteczkę cieczy
działa siła grawitacji oraz siły przyciągania pochodzące od sąsiednich cząsteczek. Siły te noszą nazwę sił spójności lub kohezji. Dzięki nim cząsteczki
tworzą ciągły strumień podczas przelewania cieczy. Na cząsteczki wody znajdujące się w sąsiedztwie ścianek kubka działają też tzw. siły przylegania lub
adhezji. Są to siły przyciągania pomiędzy cząsteczkami cieczy i cząsteczkami
ścianki naczynia, z którą styka się ciecz. Efekty jednoczesnego działania sił
spójności i przylegania oraz siły grawitacji można łatwo zaobserwować przyglądając się wodzie kapiącej z kranu.

Kropla formująca się na krawędzi kranu jest początkowo bardzo malutka.
Siły przylegania i siły spójności pozwalają utrzymywać się kropli u ujścia kranu
tak długo, dopóki ciężar kropli nie jest zbyt duży. Jeśli jednak rozmiar kropli
przekroczy pewną wartość graniczną, siła grawitacji „wygrywa” i kropla wody
odrywa się od powierzchni kranu. Zastanówmy się teraz, co się stanie z kroplą wody na krawędzi kranu, jeśli siła grawitacji zniknie. W takich warunkach
zachowanie się cieczy będzie zależało jedynie od sił spójności i przylegania.
Kropla będzie mogła więc rosnąć bez przeszkód, nie odrywając się od krawędzi
kranu. Jeśli natomiast strącimy ją (uderzając na przykład łyżką w kran), kropla
zamiast spaść na podłogę będzie unosić się w powietrzu jak balonik!
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Picie i jedzenie w stanie nieważkości
Możemy teraz łatwo zrozumieć, że kwestia picia herbaty na stacji kosmicznej
nie jest taka prosta. Próba nalania herbaty do kubka skończy się tym, że będziemy zmuszeniu uganiać się po pomieszczeniu za gigantycznymi „kroplami”
napoju, tak jak astronauci na poniższym zdjęciu.

Podobne trudności dotyczą także jedzenia, co widać na następnej fotografii,
przedstawiającej członków załogi usiłujących złapać unoszące się w powietrzu
żelki.

Astronauci nie piją więc napojów ze szklanek, filiżanek czy kubków. Na
stacji kosmicznej znajdują się specjalne automaty, z których można pobrać
wybrany napój do plastikowego woreczka, z którego pije się następnie przez
rurkę. Jeden z członków załogi, Dan Pettit, zademonstrował też możliwość wyłapywania kropli herbaty pałeczkami (zobacz „Drinking tea with chopsticks in
microgravity” na YouTube).
Dla tych, którzy jednak tęsknią za tradycyjnym piciem herbaty lub kawy
Dan Pettit zaprojektował „szklankę”, którą można wykonać z kawałka przeźroczystej folii i taśmy klejącej (zobacz film na stronie http://www.nasa.gov/
multimedia/videogallery/index.html?media_id=130992951).
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Napój wspina się po ściankach dzięki siłom przylegania i spójności cieczy
oraz bardzo szczególnemu kształtowi tej przedziwnej „szklanki”. Żeby ją wykonać należy skleić taśmą krótsze brzegi prostokątnego kawałka plastikowej folii
oraz dokleić dno w kształcie „łezki”. Powstaje w ten sposób pojemnik przypominający przekrojem skrzydło samolotu. W oparciu o podobną konstrukcję projektowane są zbiorniki z paliwem do rakiet używanych w stanie nieważkości.
W obydwu przypadkach mamy bowiem do czynienia z tym samym problemem
– jak zapewnić ciągły przepływ cieczy bez tworzenia unoszących się swobodnie
kropel. Najistotniejszym parametrem konstrukcji jest odpowiednie dobranie
kąta α, pod jakim należy skleić krawędzie „szklanki”.

Żeby napój wspinał się po ściance, kąt ten musi spełniać następujący warunek:

α ≤ 2∙(90° – γ),
gdzie γ oznacza tzw. kąt zwilżania (patrz ramka).
W przypadku wody, na powierzchni plastikowej folii do przezroczy kąt zwilżania wynosi około 50°. Żeby skonstruować „szklankę” Dana Pettita należy
więc skleić krawędzie przezroczystej folii pod kątem mniejszym (lub równym) 80°.
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Kątem zwilżania γ nazywa się kąt, jaki tworzy powierzchnia cieczy z podłożem w punkcie, gdzie ciecz styka się z powierzchnią ciała stałego i otaczającym je gazem.
Wartość kąta zwilżania jest charakterystyczna dla danej cieczy i danej
powierzchni. Na przykład dla wody na powierzchni PCW (polichlorek winylu) kąt zwilżania wynosi około 85°, natomiast dla wody na powierzchni
parafiny wynosi on około 110°. Jeśli γ ≤ 90° to mówimy, że ciecz dobrze
zwilża powierzchnię (a). Jeśli natomiast 90° < γ ≤ 180° to mamy do czynienia ze słabym zwilżaniem (b).

Czytelnikom zainteresowanym przedziwnymi eksperymentami dotyczącymi
zachowania cieczy w stanie nieważkości polecamy stronę: http://www.physics
central.com/explore/sots/.
KC

Bardzo, bardzo lepka ciecz – pak

Lepkość
Lepkość związana jest z siłami tarcia. Gdy jedna warstwa cieczy porusza się
względem drugiej, ta wolniejsza jest pociągana przez szybszą, a szybsza hamowana przez wolniejszą. Lepkość cieczy objawia się również tym, że ciało
poruszające się w cieczy lub gazie jest hamowane. To różnice lepkości są przyczyną tego, że różne ciecze z różną szybkością wylewają się, np. przez lejek,
z jakiegoś naczynia. Pomiar czasu opróżniania naczynia służy do pomiaru lepkości.
Woda i alkohol to ciecze o małej lepkości. Bardziej lepka jest gliceryna i syrop. Do lepkich cieczy należy też miód. Ze znanych wam cieczy znacznie bardziej lepka jest smoła. To są nasze obserwacje z życia. Dla fizyka i inżyniera
taki opis jest dalece niewystarczający. Potrzebujemy ścisłej definicji i metody
pomiaru, tak aby mieć ilościowe metody porównywania lepkości różnych cieczy
(i gazów, bo gazy też mają lepkość).
Do ilościowego określenia lepkości cieczy służy tak zwany współczynnik
lepkości. Czasami dla wygody podaje się względny współczynnik, najczęściej
względem wody. I tak, jeśli woda ma współczynnik lepkości 1, to miód ma już
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około 1000, smoła 1010, zaś powietrze tylko 10–3. Podane liczby są orientacyjne, ponieważ współczynniki lepkości zależą od temperatury (każdy, kto jada
miód, to wie) i rodzaju substancji.
W celu uproszczenia opisu ruchów cieczy często rozważa się ciecze idealne. Nie mają one lepkości i są nieściśliwe (to oczywiście nie dotyczy gazów).
W wielu przypadkach wodę można uznać za ciecz idealną. Niektóre ciecze,
jak np. tak zwany hel II, przy bardzo niskich temperaturach, bliskich zera bezwzględnego, tracą lepkość. Mamy wtedy do czynienia z nadciekłością.
Współczynnik lepkości
Wyobraźmy sobie dwie cieniutkie warstwy cieczy jedna na drugiej. Niech dolna
spoczywa, a druga porusza się po spoczywającej z szybkością . Pomiędzy nimi
występuje siła tarcia, inaczej mówiąc, aby pociągnąć wyższą warstwę trzeba
zadziałać siłą równoważącą to tarcie. Siła ta jest proporcjonalna do powierzchni
znajdujących się na sobie warstw S (inaczej niż tarcie między ciałami stałymi!),
proporcjonalna do względnej szybkości warstw  (im szybciej warstwy się po
sobie przesuwają, tym siła większa) i odwrotnie proporcjonalna do pionowej
odległości warstw d, prostopadłej do kierunku ruchu. Współczynnik proporcjonalności μ charakteryzujący płyny nosi nazwę współczynnika lepkości.

F=

µ⋅S⋅
.
d

Jednostką współczynnika lepkości w układzie SI jest paskal (Pa) · sekunda,
co daje wymiar kilogram · metr−1 · sekunda−1
[µ]= Pa ⋅ s =

kg
,           gdzie          Pa= N2
m⋅s
m

Współczynniki lepkości wybranych substancji:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Woda (0°C)
1,79·10−3 Pa·s
Woda (25°C)
0,89·10−3 Pa·s
Woda (100°C)
0,28·10−3 Pa·s
Gliceryna (25°C)
934·10−3 Pa·s
    
Miód
2 do 10 Pa·s
Alkohol etylowy (25°C)             1,07·10−3 Pa·s
Rtęć (20°C)
          1,554·10−3 Pa·s
Smoła (20°C)
         107 Pa·s
Krew (37°C)
  3,5·10−3 Pa·s
Powietrze (0°C)
          17,08·10−6 Pa·s
Wodór (0°C)
8,35·10−6 Pa·s
Wodór (827°C)
          21,37·10−6 Pa·s
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Współczynniki lepkości gazów rosną wraz ze wzrostem temperatury, zaś
cieczy maleją. Pomiar współczynnika lepkości można wykonać nawet w domu.
Stanisław Bednarek opisał doświadczenie (Delta, sierpień 2008; Foton 122),
w którym można wykonać pomiary współczynnika lepkości np. oleju.
Pak – bardzo lepka ciecz
Pak, pozostałość po destylacji smoły pogazowej, to bardzo lepka ciecz, która
wypływa kroplami z naczynia całymi latami. Pak jest czarny i szklisty, ma gęstość około 1,3 g/cm3. Jego lepkość jest około 2,3 · 1011 większa od lepkości
wody. Na ilustracji (źródło: Wikipedia) pokazane jest urządzenie do pomiaru
lepkości paku.
Ostatnio prasa doniosła z emfazą o „najdłużej
trwającym eksperymencie świata”. Chodziło właśnie o upadek kropli paku, która spadła 11 lipca
2013 roku w Trinity College w Dublinie. To ósma
kropla od początku trwania eksperymentu, czyli
od 1944 roku. W Internecie na YouTube można
zobaczyć upadek kropli (hasło: Pitch-Tar Drop,
School of Physics, Trinity College Dublin).
Dziedziną nauki zajmującą się badaniami lepkości
jest reologia. Pomiary lepkości prowadzi się na
wiskozymetrach i reowiskozymetrach. Przemysł
jest bardzo zainteresowany pomiarami lepkości
na przykład olejów smarujących i zależnością
współczynników lepkości od temperatury.

Eksperyment w Trinity Collage

Z.G-M
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Profesor Zygmunt Wróblewski

w 130 rocznicę skroplenia w Krakowie trwałych składników powietrza
„Ty, co lotne ściskasz gazy, że aż marzną wśród szklanicy…”

Wstęp
Na początku XVIII wieku wysunięto tezę, że każdy gaz można przeprowadzić
w stan ciekły, czyli skroplić. Rzeczywiście, w XIX wieku uczeni skroplili większość znanych gazów, ale pięć najważniejszych: tlen, azot, wodór, tlenek węgla
i metan nie poddało się tym próbom, dlatego otrzymały na pewien czas miano
gazów „trwałych”. To, czego nie mogli uzyskać najznamienitsi naukowcy ówczesnych czasów, udało się osiągnąć w 1883 roku dwóm wybitnym polskim naukowcom – Zygmuntowi Wróblewskiemu i Karolowi Olszewskiemu, profesorom
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ich odkrycie było istotnym krokiem
do powstania kriogeniki, nowej dziedziny nauki zajmującej się problematyką
skraplania gazów i uzyskiwania niskich temperatur.
Od 1883 roku przez ponad 10 lat Kraków pełnił rolę
światowego centrum kriogeniki, a dzięki temu Uniwersytet Jagielloński stał się placówką naukową znaną na
całym świecie. Warto dodać, że skroplenie składników
powietrza obaliło obowiązującą od wieków zasadę podziału materii na gazy, ciecze i ciała stałe.
Jednym z autorów tego sukcesu był profesor Zygmunt Wróblewski, którego sylwetkę chcemy przedstawić w niniejszym artykule.
Młodość i lata szkolne
Zygmunt przyszedł na świat 28 października 1845 roku i był jednym z jedenaściorga dzieci Antoniego i Karoliny Wróblewskich z Grodna. W świecie naukowym końca XIX wieku znani są trzej bracia Wróblewscy: Witold – nauczyciel szkół publicznych w Warszawie, Edward – profesor chemii w Instytucie
Technologicznym w Petersburgu i Zygmunt – profesor fizyki na Uniwersytecie
Jagiellońskim. Grodno, rodzinne miasto Wróblewskiego, wówczas w granicach
zaboru rosyjskiego, obecnie należy do Białorusi i znajduje się blisko granicy
z Polską. Właśnie w Grodnie Wróblewski ukończył z wyróżnieniem gimnazjum,
by jesienią 1862 roku rozpocząć studia na Wydziale Fizyczno-Matematycznym
Uniwersytetu św. Włodzimierza w Kijowie. Po zamknięciu przez zaborców polskiego uniwersytetu w Wilnie wielu wykładowców z tej uczelni trafiło właśnie
do Kijowa. Wykłady prowadzili nie po rosyjsku, ale w języku francuskim lub
po łacinie. Wybuch powstania styczniowego wciągnął młodego Wróblewskiego
w wir akcji konspiracyjnych. W Kijowie, gdzie w tym czasie mieszkało wielu
Polaków, powstanie zaczęło się później niż na ziemiach polskich, bo dopiero
w nocy z 8 na 9 maja 1863 roku. Prawdopodobnie Wróblewski nie walczył
w powstaniu z bronią w ręku, ale brał udział w akcjach konspiracyjnych związanych z organizacją powstania i właśnie za to został aresztowany pod koniec
lipca 1863 roku. Spędził szesnaście miesięcy w więzieniach śledczych Grodna
i Wilna, oczekując na proces. Młody wiek uchronił go od kary śmierci, nie uniknął jednak zesłania na Syberię.
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Syberia
Początkowo przebywał w Tomsku, dużym mieście rosyjskim położonym na zamarzniętych bagnach Niziny Zachodniosyberyjskiej, nad rzeką Tom – dopływem Obu. Tam udzielał korepetycji i wzbogacał swoją wiedzę czytając literaturę
przyrodniczą, przede wszystkim prace popularnonaukowe rosyjskich autorów.

Rosja, Obwód tomski

Starania rodziny spowodowały, że w 1867 roku został przeniesiony do guberni kazańskiej, gdzie klimat był łagodniejszy niż na Syberii, ale panowała
tam zupełna pustka intelektualna, co powodowało, że pobyt na zesłaniu stawał
się dla Wróblewskiego coraz trudniejszy.

Współczesna fotografia miejscowości Cywilsk w guberni kazańskiej, gdzie Wróblewski
spędził kolejne dwa lata zesłania

Studia i naukowe wojaże zagraniczne
Po sześciu latach tułaczki Wróblewski odzyskał wolność dzięki amnestii dla powstańców polskich i w lutym 1869 roku znalazł się w Warszawie. Wyższe uczelnie Imperium Rosyjskiego były dla niego zamknięte, ale nie zaniechał myśli
o dalszym kształceniu. Samodzielnie uzupełniał wiedzę z matematyki i fizyki,
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uczył się języków obcych. Więzienia i zesłanie osłabiły jego zdrowie, a postępująca choroba oczu groziła całkowitą ślepotą. Konieczne były operacje oczu,
które w klinice berlińskiej wykonał słynny okulista profesor Gräff, późniejszy
przyjaciel Wróblewskiego. Po kilkumiesięcznej rekonwalescencji, w roku akademickim 1869/1870, Wróblewski podjął studia na Uniwersytecie Berlińskim.
Przebywając na Syberii, w izolacji od nauki światowej, Wróblewski stworzył
pewną ogólną teorię dotyczącą wzbudzania elektryczności. Praca nad tym zagadnieniem pozwoliła mu przetrwać zesłanie, motywowała go do wysiłku intelektualnego, była dla niego zbawienna. Mimo, że najznamienitsi fizycy ówczesnych czasów odnieśli się bardzo sceptycznie do jego „syberyjskiej teorii”,
on sam był przekonany o jej słuszności i za wszelką cenę chciał to udowodnić.
Przeprowadził szereg doświadczeń i przygotował pracę Badania nad wzbudzaniem elektryczności środkami mechanicznymi, na podstawie której ukończył
studia i z najwyższą pochwałą uzyskał stopień doktora filozofii. W ten sposób
rozliczył się ze swoją syberyjską przeszłością i nigdy więcej do niej nie wracał.
Trzyletni okres studiów był dla Wróblewskiego szczególnie trudny. Jednak ani
życie na obczyźnie, ani nie najlepsze zdrowie, ani nawet trudne warunki materialne nie przeszkodziły mu w dążeniu do osiągnięcia zamierzonego celu. Wręcz
przeciwnie, zahartowały go i nauczyły walczyć z przeciwnościami losu.
Nieprzeciętne zdolności, olbrzymia pracowitość i ambicja Wróblewskiego
zostały docenione i zaproponowano mu pracę w charakterze asystenta w nowoczesnej pracowni fizycznej na nowo utworzonym uniwersytecie niemieckim
w Strasburgu. Właśnie tam młody uczony zainteresował się problemami dyfuzji gazów i rozpoczął badania, które zostały uwieńczone przygotowaniem rozprawy habilitacyjnej i uzyskaniem tytułu privatdocent. Rozprawa spotkała się
z dużym uznaniem wśród fizyków, a w warszawskim czasopiśmie „Wędrowiec”
pojawił się portret Wróblewskiego i informacja kończąca się słowami: Jakkolwiek prof. Wróblewski niewiele jeszcze zrobił w nauce, to jednakże dał się już
poznać jako sumienny i poważny badacz przyrody między obcymi. Rzeczywiście, Wróblewski przez całe życie był sumiennym i poważnym „badaczem przyrody”, który dla nauki poświecił wszystko, także swoje życie prywatne i chyba
właśnie dlatego nigdy nie założył rodziny.
Już od dłuższego czasu myśli Wróblewskiego wypełnione były marzeniem o powrocie do ojczyzny. Jednak zanim to nastąpiło,
dzięki uzyskanemu stypendium mógł, wzorem innych naukowców ówczesnych czasów,
odwiedzić najsłynniejsze laboratoria fizyczne,
spotkać wybitne osobistości naukowe, zainteresować się sprawami popularyzacji nauki
i dydaktyką fizyki. Pierwszy rok stypendium
rozpoczął w Paryżu, później przeniósł się do
Anglii, gdzie pracował w laboratoriach w Londynie, Oxfordzie i Cambridge. Drugi rok poświęcił na pracę w laboratorium Ecole Normale Supérieure w Paryżu, gdzie prowadził
doświadczenia nad pochłanianiem gazów pod
wysokim ciśnieniem. Właśnie tam zetknął się
z francuskim fizykiem L. Cailletetem, który
przybył do Ecole Normale, by dokonać skroplenia tlenu za pomocą etylenu. Doświadcze-
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nia wykonane przez Cailleteta nie przyniosły oczekiwanego rezultatu. Nie udało
mu się uzyskać gazu w postaci cieczy z wyraźnym meniskiem, czyli nie doszło
do skroplenia tlenu w stanie statycznym.

Kraków. Skroplenie tlenu. Pracownia kriogeniczna
Po trzynastu latach emigracji Wróblewski przybył do Krakowa i objął kierownictwo katedry fizyki po odchodzącym na emeryturę profesorze Stefanie Kuczyńskim. W styczniu 1883 roku Karol Olszewski, profesor chemii analitycznej na
Uniwersytecie Jagiellońskim, zaproponował Wróblewskiemu zawiązanie spółki
naukowej, mającej na celu skroplenie tlenu.
Olszewski wnosił do spółki znajomość techniki skraplania gazów, doskonałą znajomość chemicznej strony
wytwarzania gazów i talent inżynierski, Wróblewski znał
obszerniej podstawy fizyczne przeprowadzanych doświadczeń. Ich wspólna praca nie była powtórzeniem doświadczeń Cailleteta, nawet aparat Cailleteta nie był najważniejszym elementem wykorzystywanego oprzyrządowania;
uczeni krakowscy dokonali syntezy wiedzy gromadzonej
na ten temat przez dziesiątki lat, wykorzystali doświadczenia swoich poprzedników, zastosowali oryginalne rozwiązania (m.in. jako środek oziębiający zastosowali etylen
parujący w próżni przy temperaturze –136°C) i dzięki temu osiągnęli sukces.
29 marca 1883 roku uzyskali skroplony tlen w postaci cieczy. W świecie naukowym odkrycie to spotkało się z wielkim uznaniem. Wróblewski odbierał gratulacje od najwybitniejszych uczonych, o sukcesie pisała krakowska i warszawska
prasa lokalna, a także dzienniki zagraniczne.
Wkrótce po osiągnięciu sukcesu spółka krakowskich uczonych rozpadła się,
każdy z nich pracował teraz samodzielnie i aż do tragicznej śmierci Wróblewskiego rywalizowali z sobą, przede wszystkim w próbach skroplenia wodoru.
Dla Wróblewskiego rozpoczął się czas wytężonej pracy naukowej, ale również
okres rozlicznych sukcesów: został zaproszony do komitetu organizacyjnego,
a także do jury powszechnej wystawy elektryczności w Wiedniu; otrzymał prestiżową nagrodę im. Baumgartnera, przyznawaną co trzy lata przez Wiedeńską Akademię Umiejętności za prace, które najbardziej posunęły fizykę naprzód; w marcu 1886 roku został wybrany dziekanem Wydziału Filozoficznego
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Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obowiązki administracyjne mocno angażowały
Wróblewskiego, brakowało mu czasu na pracę w laboratorium, na prowadzenie
nowych doświadczeń.

Wśród nietypowych zajęć, którym musiał poświęcić swój bezcenny czas,
można wymienić: udział w otwarciu nowej siedziby Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Novum, nadanie, na wniosek Wydziału Filozoficznego UJ, tytułu
doktora honoris causa UJ Janowi Matejce, przygotowanie i udział w uroczystościach związanych z wizytą księcia Rudolfa i jego małżonki Stefanii w Krakowie i
nadanie tytułu doktora filozofii honoris causa UJ księciu Rudolfowi.

    

                   
Książę Rudolf i jego małżonka Stefania

Dopiero pod koniec 1887 roku Wróblewski zaczął przygotowywać publikację, w której chciał zebrać wszystkie informacje o wodorze i jego właściwościach. Pracy tej nie udało mu się ukończyć, ponieważ podczas opracowywania
wyników obliczeń miał miejsce nieszczęśliwy wypadek – nafta z potrąconej
lampy wylała się na jego ubranie, które stanęło w płomieniach. Paląc się, zbiegł
na dziedziniec kolegium, gdzie dwaj studenci swoimi płaszczami ugasili ogień.
Wypadek miał miejsce późnym wieczorem w niedzielę 25 marca 1888 roku.
Jego następstwa były bardzo poważne, a poparzenia tak rozległe, że mimo
najtroskliwszej opieki lekarskiej uczony zmarł 16 kwietnia 1888 roku. Pogrzeb odbył się 19 kwietnia na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie, natomiast
11 października 1888 roku nastąpiło przeniesienie trumny do grobu stałego,
znajdującego się w najbliższym sąsiedztwie mogił uczestników walk o niepodległość z lat 1830/1831 i 1863 roku. W tej uroczystości wzięła udział matka
Wróblewskiego i jego brat.
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Na płycie grobowej wykonanej z polerowanego granitu umieszczono napis:
„Cierpiał za Ojczyznę – Zginął dla nauki”.

Przedwczesna śmierć uczonego była olbrzymią stratą dla nauki polskiej,
szczególnie odczuwała ją młodzież akademicka, dla której pogrzeb był wielką
manifestacją uznania i sympatii dla ukochanego wykładowcy.
Grobem uczonego opiekuje się młodzież z IX Liceum Ogólnokształcącego
w Krakowie, które nosi imię Zygmunta Wróblewskiego
Maria Pawłowska
Biblioteka IF UJ

Flotacja
Na licznych pokazach oraz na YouTube można znaleźć filmy ilustrujące tańczące rodzynki. Żeby zaobserwować to zjawisko wystarczy szklanka np. wody
gazowanej i garść rodzynek. Braciszek i siostrzyczka będą na pewno zafascynowani tańczącymi rodzynkami.
Doświadczenie 1
Do szklanki wlewamy napój gazowany i wrzucamy suche rodzynki. Rodzynki,
mające większą gęstość niż płyn, opadają na dno. Woda jednak nie zwilża rodzynek – pęcherzyki gazu (CO2) przylegają do ich powierzchni i po chwili wynoszą je ku górze. Po dotarciu do powierzchni napoju większość pęcherzyków odrywa się, a rodzynki opadają i historia się powtarza. Rodzynki wykonują taniec.
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Na podobnej zasadzie wydobywa się z dna morza czy jezior zatonięte obiekty. Podsuwa się pod nienadmuchane powietrzem balony. Jeśli siła wyporu przewyższa ciężar obiektu i balonów całość jest unoszona ku powierzchni morza.
Z kolei ryby mają tzw. pęcherz pławny, którym regulują zanurzanie się w wodzie i wypływanie na powierzchnię.
Jak wiemy z prawa Archimedesa, ciała, których ciężar jest większy od ciężaru wypartej przez nie cieczy, toną.
Doświadczenie 2
Jak sprawić, by świeże jajko pływało w wodzie? Trzeba zwiększyć gęstość wody.
Najprościej dosypując soli do wody. W roztworze soli jajko utrzymuje się na
powierzchni. Możecie zrobić doświadczenie i zbadać, jakie stężenie musi mieć
taki roztwór (ile soli przypada na litr wody).
Roztworu soli używają kobiety w Bangladeszu do odseparowania zdrowych
ziaren od zepsutych (np. nadjedzonych przez szkodniki). Wsypują one do bardzo słonej wody mieszaninę zdrowego i zepsutego ziarna. Zdrowe ziarno opada
na dno, a zepsute utrzymuje się na powierzchni. Zbierają zepsute ziarno dla
ptactwa domowego, a to zdrowe płuczą potem w czystej wodzie.
Flotacja
Zjawisko zaobserwowane jako „tańczące rodzynki” jest wykorzystywane
w przemyśle metalurgicznym i nosi nazwę flotacji. Polega ono na oddzielaniu
wydobywanych minerałów (np. związki żelaza, miedzi) od tak zwanej skały
płonej, np. piasku. Woda słabo zwilża drobne cząstki minerałów, a skałę płoną – dobrze. Podczas kąpieli mieszaniny w wodzie, w której znajduje się dużo
bąbelków powietrza, minerały wypływają ku górze i łatwo je zebrać, a na dnie
osiada szlam ze skały płonej i piasku.
Na podobnej zasadzie oddziela się rozmaite składniki minerałów. „Do pomocy” w unoszeniu ku powierzchni cieczy określonych składników (by potem
łatwo było je zebrać) używa się np. detergentów lub oleju. Zjawisko flotacji
odkryła zupełnie przypadkiem w 1886 roku (i następnie opatentowała) amerykańska nauczycielka C.B. Everson. Piorąc worki, w których przechowywano
minerał chalkopiryt (CuFeS2) zaobserwowała, że drobne cząstki minerału wypływają na powierzchnię cieczy razem z pianą.
Doświadczenie 3
Pochodzi ono z książki Ryszarda Błażejewskiego 100 prostych doświadczeń
z wodą i powietrzem, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1991.
Potrzebne materiały i przyrządy: szklanka, probówka, szczypta drobnych opiłków aluminiowych lub miedzianych i odrobina bardzo drobnego piasku, rozcieńczalnik do farb olejnych lub nafta.
Do czystej probówki należy wsypać szczyptę drobnych opiłków aluminiowych
lub miedzianych, wymieszanych ze szczyptą drobnego piasku. Mieszanina ta
ma imitować drobno zmieloną rudę metalu ze skałą płoną. Do wysokości około
3/4 probówki dolewamy wody. Zatykamy probówkę kciukiem i wstrząsamy.
Można zaobserwować zachowanie opiłek i piasku. Efekt wstrząsania okazuje
się mizerny. Następnie do probówki dodajemy kilka kropli rozcieńczalnika lub
nafty i wstrząsamy ponownie zawartość probówki. Tym razem można zaobserwować, że znaczna część metalu wypływa blisko powierzchni niesiona przez
pęcherzyki powietrza, a piasek pozostaje na dnie.

Z.G-M
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Historia filozoficzna
o potędze przypadku i złudzie przewidywań
Z Dzienników Gwiazdowych Stanisława Lema
Przypadek I:
Powstanie Wucha
Miejsce akcji:
Zaśmiecona planeta w konstelacji nr 5
w Obłoku Czarnym w gwiazdozbiorze
maglownicy, gdzie działy się, zgodnie
z rozkładem statystycznym, różne
różności i różnostki.
Impuls:
Trull, opędzając się przed kometą,
obrzucił ją zawartością swojej rakiety
i przedmioty te spadły na planetę.
Reakcja łańcuchowa:
Stary garnek gliniany, zyskawszy
chyżość zgodną z prawami grawitacji,
spada na planetę. Poślizgnąwszy się
w błocie, potrąca zardzewiałą blaszkę.
Blaszka owija się wokół miedzianego
drucika.
Pomiędzy brzegi blaszki wsuwają się
odłamki miki i powstaje kondensator.
Drut opasuje garnek i powstaje solenoid.
Kamień poruszony przez garnek popycha kawał żelastwa będący starym
magnesem. Powstaje prąd.
Przesuwa się 16 innych blaszek i drutów.
Rozpuszczają się siarczki i chlorki.
Atomy przyczepiają się do innych atomów, a molekuły siadają okrakiem na
innych molekułach.
W środku śmietniska powstaje Obwód
Logiczny

Ilustracja z programu opery Cyberiada Teatru Wielkiego w Poznaniu. Projekt graficzny: Blanka Tomaszewska (fenommedia.pl)

Neutrino 22

15

A wieczorem wylazł na brzeg śmietniska, takim przypadkowym sposobem
utworzony Wuch, którego ojcem był Traf, a matką – Entropia. I nie zdając
sobie sprawy z tego, iż miał tylko jedną szansę powstania na sto „supergigacentylionów do heksaptylionowej potęgi”, doszedł do kałuży, która nie zdążyła
jeszcze wyschnąć, a gdy przykląkł na brzegu i zobaczył w lustrze wody swoje
odbicie, zawołał:
– Zaprawdę! Jestem czarowny, a nawet doskonały, o najwyraźniej implikuje
Doskonałość Wszelkiego Stworzenia! O, jakże dobrym być musi ten, co mię
stworzył!
Zadania
1. Oszacuj masę planety pozbawionej atmosfery, tak by gliniany garnek miał
szansę nie rozbić się.
Aby wykonać oszacowanie, trzeba zrobić pewne założenia, np. o wytrzymałości glinianego garnka i jaka energia jest potrzebna do jego rozbicia (nie
polecamy doświadczeń z garnkami z domowej kuchni ze względu na harmonię
rodzinną).
2. Planeta ma promień równy 1/100 promienia Ziemi, a gęstość równą gęstości Ziemi. Z jakim przyspieszeniem opadał garnek na planetę i z jaką prędkością w nią uderzył?
3. Co to jest kondensator cylindryczny? Jeśli potrafisz, to oblicz pojemność
takiego kondensatora.

r1 = 1 cm
r2 = 0,1 cm
l = 2 cm

4. Co to jest solenoid?
5. Gdy solenoid znajduje się w zmiennym polu magnetycznym wytwarza się
siła elektromagnetyczna i przez solenoid płynie prąd elektryczny. Jak się nazywa to zjawisko i jakie prawo nim rządzi?
Z.G-M
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Fizyka dla braciszka i siostrzyczki
Prawie jak lampka Lava

Dzisiaj proponujemy eksperyment „Prawie jak lampka Lava”. Wykonanie takiej
lampki jest niezwykle proste, a efekt końcowy zachwyca małe dzieci.
Potrzebne materiały:






oliwa,
plastikowa butelka,
lejek,
barwnik spożywczy (może być też atrament lub kolorowy tusz),
tabletki musujące (np. witamina C, wapno itp.).

Opis doświadczenia:
1) za pomocą lejka wlewamy wodę do plastikowej butelki (około 100 ml na
1,5-litrową butelkę);
2) dolewamy nieco oliwy do butelki;
3) dodajemy kilka kropel barwnika spożywczego;
4) wrzucamy tabletkę musującą.
Wyjaśnienie zjawiska:
Woda i olej to dwie niemieszające się ciecze o różnej gęstości. Woda ma gęstość większą niż olej, więc opada na dno. Barwnik spożywczy nie rozpuszcza
się w oleju, więc zabarwia jedynie wodę. Olej tworzy „warstwę” na powierzchni
wody. Po wrzuceniu do butelki tabletki musującej, opada ona na dno i wchodzi
w reakcję z wodą. W czasie reakcji wytwarza się dwutlenek węgla. Pęcherzyki
gazu unoszą się w górę butelki pociągając za sobą krople zabarwionej wody.
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Magiczna kawa

Potrzebne materiały:







szklanka,
woda,
oliwa,
kawa mielona,
sól,
lejek.

Opis doświadczenia:
1) wlewamy wodę do szklanki (3/4 wody w szklance);
2) za pomocą lejka wlewamy po ściance szklanki nieco oliwy;
3) wsypujemy do szklanki kawę i rozprowadzamy ją równomiernie w warstwie
oliwy;
4) wsypujemy do szklanki sól.
Obserwujemy jak sól opada na dno szklanki pociągając za sobą smugi oliwy
z kawą.
Wyjaśnienie zjawiska:
Woda i olej to dwie ciecze, które mają różną gęstość i nie mieszają się ze sobą.
Woda to ciecz polarna, co oznacza, że cząsteczki wody mają niesymetrycznie rozłożony ładunek elektryczny. Takie cząsteczki lubią swoje towarzystwo
– „trzymają się razem”. Olej to ciecz niepolarna. Cząsteczki cieczy niepolarnej mają równomiernie rozłożony ładunek elektryczny. Kiedy spotyka się ciecz
polarna – woda z niepolarną – olej, cząsteczki wody trzymają się z sobą tak
mocno, że wypychają cząsteczki oleju na powierzchnię. Gdy dosypiemy soli,
opadnie ona na dno, bo ma gęstość większą niż woda i olej. Sól
pociągnie za sobą smugi oleju. W wodzie sól się rozpuści, a olej
wróci na powierzchnię wody. Dodanie kawy wzmacnia efekt wizualny.
Hanna Moczko i Edyta Dzikowska
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Budujemy rakietę

propozycja doświadczenia projektu INTERBLOK
Rakieta składa się z silnika, wyrzutni i przycisku startowego.
Materiały potrzebne do budowy rakiety
Plastikowa butelka o pojemności 1,5 lub 2 l, gumowy korek pasujący do butelki, plastikowa oprawka po długopisie, gumowa rurka o średnicy nieco mniejszej od średnicy długopisu, samowulkanizująca się taśma gumowa, trzy deseczki – jedna o wymiarach około 30 cm x 50 cm i dwie o wymiarach około
30 cm x 30 cm, grubości około 1,5 cm, kawałek drutu, dwa zawiasy, pompka
do roweru, gwoździki.
Narzędzia
Nożyczki, wiertarka, okrągłe lub płaskie szczypce, młotek i taśma miernicza.
Uwaga: podczas testowania i uruchamiania rakiety zachowaj ostrożność!
Konstrukcja silnika rakiety
• W oprawce po długopisie, od zasklepionej strony, wycinamy szczelinę
o długości 1,5 cm i szerokości 2–3 mm.

• Na szczelinę naciągamy gumową rurkę.

• Rurkę z jednej strony (od dłuższej strony oprawki) owijamy samowulkanizującą taśmą gumową.
• Tak przygotowaną oprawkę wkładamy do otworu znajdującego się w środku gumowego korka.

Konstrukcja wyrzutni rakiety
• W jednej z deseczek wywiercamy otwór
o średnicy nieco większej niż średnica
oprawki po długopisie.
• W tej samej deseczce, na dwóch przeciwnych jej ściankach wywiercamy po jednym
otworze o średnicy nieco większej od średnicy drutu.
• W deseczkę, która będzie podstawą, wbijamy wzdłuż kilka gwoździków (co 3 cm),
zaczynając od środka deseczki.
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• Deseczki łączymy za pomocą zawiasów tak, aby największa stanowiła
podstawę wyrzutni, a dwie pozostałe – pochylnię. W deseczce przymocowanej za pomocą zawiasów do podstawy znajduje się otwór na silnik
rakiety, a druga strona pochylni będzie się opierała o gwoździki wbite do
podstawy.
• W otworze deseczki umieszczamy silnik rakiety.

Konstrukcja przycisku startowego
• Drut wyginamy tak, aby swoim kształtem był jak najbardziej zbliżony do
kształtu gwintu plastikowej butelki. Szerokością drut musi być dopasowany do rozmiaru deseczki z otworem.

• Końcówki wygiętego drutu umieszczamy po przeciwnych stronach deseczki.

Wykonanie
1. Pustą, plastikową butelkę wciskamy na korek. Butelka musi samodzielnie
utrzymywać się w pozycji pionowej. Nie zabezpieczaj butelki przyciskiem
startowym. Pompkę nałóż na drugi koniec silnika i pompuj powietrze,
licząc wykonane ruchy do momentu aż butelka oderwie się od wyrzutni.
W ten sposób wyznaczasz minimalne ciśnienie powietrza w butelce, potrzebne do uwolnienia rakiety.
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2. Nałóż pustą butelkę ponownie na wyrzutnię. Tym razem zabezpiecz rakietę przyciskiem startowym. Pompuj powietrze do butelki. Dodaj dwa
ruchy więcej do liczby ruchów ustalonych w momencie testowania. Następnie zwolnij przycisk startowy. Możesz zmierzyć odległość, na jaką
doleciała twoja rakieta.
3. Jeśli chcesz zwiększyć zasięg rakiety w kolejnych startach zmieniaj kąt
nachylenia wyrzutni. Reguluj to za pomocą ruchomej deseczki, która za
każdym razem będzie oparta o gwoździki znajdujące się w innej odległości od środka podstawy.
4. Wybierz cel, do którego chcesz, aby doleciała twoja rakieta. Spróbuj
go osiągnąć regulując: położenie podstawy, kąt nachylenia wyrzutni lub
ilość wpompowanego powietrza do butelki.
5. Przetestuj zasięg twojej rakiety, wypełniając butelkę wodą do 1/3 jej
objętości. Butelka z wodą jest ciężka. Jeśli nie może utrzymać się sama
w pozycji pionowej, możesz lekko podpierać ją ręką. Tak jak wcześniej
uruchamianie rakiety odbywa się poprzez wpompowanie do butelki powietrza za pomocą pompki.
6. Możesz zmieniać ilość wody w butelce, regulując w ten sposób zasięg
rakiety.

Rakieta gotowa do testowania

Małgorzata Grabis
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Lwiątko na wakacjach
Wakacje to czas odpoczynku i podróży. Oto kilka „wakacyjnych”
zadań, które pojawiły się w poprzednich edycjach Konkursu Fizycznego Lwiątko. Zainteresowanych zapraszamy na stronę internetową www.lwiatko.org.
1. Lotniska budowane są tak, aby pasy do startu i lądowania miały kierunek najczęściej wiejących w danym
rejonie wiatrów. Czyni się tak po to, by samoloty
A. startowały i lądowały pod wiatr,
B. startowały i lądowały z wiatrem,
C. startowały pod wiatr, a lądowały z wiatrem,
D. startowały z wiatrem, a lądowały pod wiatr.
E. Kierunek wiatru nie ma znaczenia dla startu i lądowania samolotów.
2. Czworo pasażerów leci czterema samolotami w cztery strony świata, na podobnej wysokości, nad Polską, tuż przed zachodem Słońca. Tarcza Słońca będzie najszybciej chować się pod horyzontem dla tego, który leci
A. na wschód,
B. na zachód,
C. na północ,
D. na południe.
E. Dla wszystkich równocześnie.
3. Samolot z miejscowości X do miejscowości Y startuje o 8 rano (czasu lokalnego)
i przy bezwietrznej pogodzie dolatuje na miejsce tego samego dnia o 10 rano (czasu lokalnego). Samolot z powrotem startuje o 12 w południe i dolatuje tegoż dnia
o 18. Stąd wniosek, że w każdej chwili zegary w miejscowości X wskazują godzinę
A. o 4 godziny wcześniejszą niż zegary w Y,
B. o 4 godziny późniejszą niż zegary w Y,
C. o 2 godziny wcześniejszą niż zegary w Y,
D. o 2 godziny późniejszą niż zegary w Y.
E. Taki rozkład lotów nie jest możliwy.
4. Jeśli mieszkańcy Polski widzą pewnej nocy Księżyc w pełni,
to na południu Afryki jest on wtedy widoczny
A. w nowiu,
B. także w pełni,
C. w pierwszej kwadrze,
D. w ostatniej kwadrze
E. Wcale nie jest widoczny, bo w Afryce jest wtedy dzień.
5. W letnie upały, na działce pod Pułtuskiem, Leon wystawił na dwór dwa termometry. Pierwszy, umieszczony w cieniu, pokazał 35ºC. Drugi,
umieszczony pół metra dalej w słońcu, pokazał 55°C. To jaka
jest naprawdę temperatura powietrza?

Odpowiedzi:
1. A, 2. A, 3. D, 4. B, 5. B.

A. W cieniu 35°C, a w słońcu 55°C.
B. I w cieniu, i w słońcu 35°C.
C. I w cieniu, i w słońcu 45°C.
D. I w cieniu, i w słońcu 55°C.
E. Odpowiedź zależy od prędkości wiatru.

