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ilustrują go 33 tablice zawierające dane statystyczne. Obszerna, szczegółowa biblio
grafia obejmuje ponad 250 pozycji. Książka ma indeks nazwisk i  rzeczowy oraz 
indeks tytułów  czasopism wym ienionych w  monografii. Szkoda, że autor nie za 
m ieścił wykazu w  ogóle wszystkich czasopism naukowych ukazujących się w  oma
wianym okresie; szkoda również, że przy wszystkich swoich zaletach zawartość 
książki jest ujęta w  sposób mało przejrzysty.

Po monografię Kronicka warto sięgnąć ze względu tak na jej źródłową treść, 
jak i metodę opracowania.

Teresa O strow ska

¡Hans-Christian von S e h e r - T h o s s ,  Die Entwicklung der Zahnrad-Technik. 
Zahnformen und Tragfähigkeitsberechnung. Springer Verlag, Berlin—Heidelberg— 
N ew  York 1965, ss. 532, ilustr. 329, tablic 135.

Obszerna książka Seher-Thossa zasługuje na szczególną uwagę, a wartość jej 
polega na wyczerpującym przedstawieniu rozwoju teorii kształtu zębów i obliczeń  
nośności przekładni zębatych. W przedmowie (w języku angielskim) Seher-Thoss 
zwraca przy tym uwagę, że inżynierowie n iew iele dziś Wiedzą o rozwoju nauki
0 przekładniach zębatych, a jeszcze mniej o życiu i dziełach tych, którym ten roz
wój zawdzięczają.

Dlatego po krótkim rozdziale zawierającym przykłady zastosowania przekładni 
zębatych, m. in. w  silnikach lotniczych i okrętowych, w  trakcji parowej i elektrycz
nej, w  obrabiarkach, napędach walcowniczych i dźwigniach, autor szczegółowo 
opisał historię opracowania teoretycznych podstaw projektowania zarysu zębów, 
wynikających z zasad geom etrii i kinematyki a wyprowadzonych głównie przez 
uczonych wieków XVII—X IX  (Huygens, de la Hire, Camus, Euler, Kästner, Leu- 
pold, Buchanan i in.).

W yczerpująco opracowany jest tąkże rozdział 3, w  którym autor podał opis 
rozwoju metod obliczenia nośności kół zębatych, opartych na teorii wytrzym ałości 
materiałów, której początki sięgają m. in. słynnych prac R. Hooke’a, Th. Younga
1 innych uczonych w ieków XVII i XVIII. Dalej Seher-Thoss opisał prace C. von  
Bacha i jego kontynuatorów nad obliczeniem nośności podstawy zęba i bocznych  
jego powierzchni, a także obliczeniem nośności na gorąco.

W zakończeniu autor krótko omówił zastosowanie przekładni w  dawnym prze
myśle, podając zestawienie wybitniejszych dzieł ogólnotechnicznych oraz poświęco
nych budowie m łynów i zegarów z w ieków XV—XIX, a także niemieckich pod
ręczników budowy maszyn i poradników technicznych z  w ieków  X IX  i X X  oraz 
m onografii poświęconych przekładniom zębatym ż obecnego stulecia.

Rozpatrując książkę Seher-Thossa jako pracę historyczną, należy zwrócić uwa
gę na obszerną bibliografię, zwłaszcza do rozdziału 2 (167 pozycji). Seher-Thoss 
cytuje literaturę niemiecką — chyba w  sposób wyczerpujący — oraz francuską 
i anglosaską, nie licząc paru dawnych pozycji w ydanych w  Holandii i Szwajcarii. 
W bibliografii tej brak jednak tytułów  czasopism technicznych z X IX  w., tak  
licznych przecież w  Niemczech, Francji i W ielkiej Brytanii; czyżby nie ukazała 
się w  nich żadna praca dotycząca przekładni zębatych?

Osiągnięcia innych krajów, poza wyżej wymienionym i, śą n iew ątpliw ie znacz
nie mniejsze, nie zasługują one jednak chyba na pominięcie. Z polskiej literatury 
technicznej należało w ięc wspomnieć przynajmniej o A rchitekcie polskim  S. Sol
skiego z 1690 r., zawierającym w iele przykładów przekładni zębatych wraz z prak
tycznymi obliczeniami. Z pominięcia tego można wyciągnąć wniosek, że polskie 
instytucje zajmujące się historią nauki i techniki powinny prowadzić, aktywniejszą  
działalność popularyzacji za granicą osiągnięć dawnej nauki i techniki polskiej.
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Choć przeładowana nieco wiadomościami i pisana ciężkim stylem , książka 
Seher-Thossa zbliża do nas twórców nauki i techniki przekładni zębatych oraz ich 
dzieła, uczy szacunku dla wiedzy i dla w ysiłku uczonego i  wynalazcy. Wydana 
w szacie graficznej na najwyższym poziomie, bogato ilustrowana, książka ta jest 
równocześnie poważnym wkładem do upowszechnienia kultury technicznej. I to 
jest druga przyczyna, dla której książka Seher-Thossa zasługuje na uwagę, a szcze
gólnie na uwagę polskich autorów i wydawców książek naukowotechnicznych.

Książka zasługuje wreszcie na uwagę także i  dlatego, że wskazuje, jak wyko
rzystać historię techniki (a także i nauki), aby pogłębić wiadomości i rozwinąć 
zainteresowanie czytelnika w  zakresie pewnej specjalności. Zbliża nas więc do 
książki naukowotechnicznej przyszłości, w  której historia nauki i ' techniki będzie 
połączona z opisem aktualnego stanu nauki i techniki, tworząc wyczerpującą 
syntezę z wyraźnie widocznymi perspektywami dalszych linii rozwojowych.

Jerzy P iaskow ski

Aaron J. I h d e, The D evelopm ent of Modern Chem istry. Harper et Row, New  
York 1964, ss. 851.

A. J. Ihde należy do czołowej grupy amerykańskich historyków chemii. Jest 
profesorem chemii i historii nauki Uniwersytetu Wisconsin w  Madison. Książka 
Ihdego stanowi odzwierciedlenie jego długoletnich doświadczeń pedagogicznych 
i owoc pracy w ielu lat.

Ujęcie całości materiału zawartego w  książce jest bardzo interesujące i orygi
nalne. Książka, jak tytu ł głosi, dotyczy rozwoju współczesnej chemii. Dlatego 
przeglądowi teorii i osiągnięć chemii do 1700 r. autor poświęca zaledwie 28 stron. 
Ok. 440 stron przypada na lata 1750—1860, na okres, w  którym, zdaniem autora, 
chemia osiągnęła dojrzałość nauki. 250 stron mieści historię chemii wieku XX. 
Książka jest w ięc zarysem historii chemii up to date, z dużym naciskiem położo
nym na czasy najnowsze, zgodnie z intencją autora.

Jest to pewnego rodzaju uniwersytecki podręcznik historii chemii. Jego treść 
obejmuje zarówno rysy biograficzne w ielkich chemików, jak i odkrycia pier
wiastków, związków, rozwój teorii chemicznych i osiągnięcia chemii praktycznej. 
Każdy rozdział kończy conclusion — mały podrozdział podkreślający wszystkie 
ważniejsze m yśli rozdziału macierzystego.

Cztery kolejne części książki odpowiadają czterem okresom historycznym. 
Pierwsza część, Podw aliny chemii, obejmuje alchemię do czasów teorii flogistonu; 
druga część, O kres podstaw ow ych  teorii, 1750—1860, kreśli wzrost chemii jako 
nauki; trzecia część, W zrost specjalizacji, mówi o różnicowaniu się w  ubiegłym  
stuleciu poszczególnych dziejów chemii; ostatnia część książki, zatytułowana Wiek 
elektronu  — to chemia współczesna.

Ihde podkreśla znaczenie chemii w  życiu gospodarczym i  kulturalnym. Stara 
się uwzględnić historię rozwoju wszystkich działów chemii. W książce znajdujemy 
historię odkryć lantanowców obok historii odkryć hormonów. Informacje o pierw
szych osiągnięciach w  dziale kinetyki chemicznej — obok opisu badań Herberta 
Dow nad produkcją stopów magnezowych. Są tu paragrafy poświęcone chelatom, 
klatratom, pi-kompleksom, a również wzmianki o chromatografii, polarografii, 
spektroskopii. Zrozumiałe, że wobec kolosalnej różnorodności działów chemii, 
których rozwój pragnie przedstawić autor, nie może on wszystkich problemów  
ująć dogłębnie. Czytelnika, który by pragnął wiedzieć w  danej dziedzinie coś 
więcej, autor odsyła do obszernej Bibliografii, zamieszczonej na końcu książki 
i  obejmującej 63 strony.


