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NOWE WYDAWNICTWA

Peter W. Atkins, Podstawy chem ii fizycznej, tłumaczenie z języka angielskiego Krzysztof Pigoń, 
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, 643 s., okładka miękka.

Nakładem Wydawnictwa Naukowego PWN ukazało się polskie tłumaczenie książki szeroko zna
nego autora podręczników chemii fizycznej, Petera W. Atkinsa. Wersja oryginalna została wydana przez 
Oxford University Press w  roku 1996 (wydanie 2) pt. The Elements o f  Physical Chemistry. Podręcznik 
był wydany po raz pierwszy w 1992 roku.

Podstawy chemii fizycznej to mniej znana książka brytyjskiego wykładowcy Uniwersytetu Oxfordz- 
kiego, który światowe uznanie zdobył przez swój inny, monumentalny podręcznik chemii fizycznej. 
Polskiemu przekładowi Podstaw dodatkowego smaku dodaje osoba tłumacza: profesor Krzysztof Pigoń, 
fizykochemik i autor szeroko znanego polskiego podręcznika chemii fizycznej. Podręcznik który powstał 
jest wartościowy i oryginalny, lecz wśród akademickich podręczników chemii fizycznej stanowi zjawi
sko raczej wyjątkowe. Bezkrytyczne korzystanie z niego mogłoby przynieść rozczarowania zarówno stu
dentom, jak wykładowcy.

Ze względu na prezentowany materiał książka obejmuje szeroki zakres zagadnień współcześnie 
wykładanych w kursie przedmiotu chemia fizyczna w Polsce, lecz nie reprezentuje typowej zawartości 
wykładu tego przedmiotu. Rozpoczyna się od teorii kinetycznej -  świetnie przedstawionej, wzbogaconej
o przemawiające i przeliczone przykłady, jak np. poruszanie się cząsteczek w ciepłe i zimne dni, prawo 
efuzji Grahama. Pominięto statystykę zderzeń cząsteczek gazu. Podstawy termodynamiki wyłożone są 
przystępnie w  kolejnym rozdziale, z wieloma ciekawymi ilustracjami obrazującymi efekty cieplne reak
cji. Wywód prawa Kirchofla podano bez użycia całkowania, co jest pierwsząi doskonałąilustracją zasto
sowanej metody prezentacji: jak najmniej matematyki! Podejście to w zdecydowany sposób kształtuje 
dalszy materiał. II zasadę podano bez wyprowadzenia, lecz autor nie cofnął się przed dyskusją samorzut- 
ności procesów. Wprowadzenia stałej równowagi dokonano ryzykownie bez wcześniejszego definiowa
nia potencjałów chemicznych.

W kolejnym rozdziale o fazach autor był jednak zmuszony potencjał chemiczny przelotnie zdefi
niować. Rozdział ten jest ubogi w  materiał, bardziej przypominający prezentacje zagadnienia w podręcz
nikach chemii ogólnej, gdzie równowagi parowania i krzepnięcia też bywają wykładane. Przy okazji 
omawiania równowag w roztworach nie pominięto miareczkowania oraz i roztworów buforowych.
W tym samym rozdziale zamieszczona jest ciekawa dyskusja reakcji sprzężonych, choć wydawałoby się, 
że czytelnik jest do takiego zagadnienia zupełnie nieprzygotowany.

Kolejne rozdziały przynoszą trzy tematy wchodzące do kanonu zagadnień chemii fizycznej. Elek
trochemia — osobliwością prezentacji Atkinsa jest brak odrębnego oznaczenia dla potencjałów standardo
wych półogniw i brak w ogóle tego pojęcia. Z  tego powodu, reakcje w półogniwach nie są dyskutowane.
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W przeciwieństwie do elektrochemii, rozdział poświecony kinetyce jest wyczerpujący i sięga do tak 
specjalistycznych zagadnień jak reakcje łańcuchowe, opis wybuchu raz reakcje fotochemiczne. Bardzo 
liczne przykłady (to kolejna cecha szczególna tego wyjątkowego podręcznika) zbliżają czytelnika do 
materialnej rzeczywistości, której wykładany materiał ma służyć. Widoczny jest tu jednak brak oparcia 
równań kinetycznych na wyniku teorii zderzeniowej, przekiój czynny na zdeizenia wpiowadzony jest 
tylko intuicyjnie, choć został szczegółowo przedyskutowany w egzotycznym mechanizmie reakcji har
punowej. Teoria kompleksu aktywnego omówiona jest tylko poglądowo i nie dostarcza właściwego opar
cia dla obszernej dyskusji katalizy.

Ostatnim jest rozdział poświęcony spektroskopii molekularnej. Włączenie go do podięcznika, któ
rego autor postanowił nie sięgać do matematyki jest zdumiewające. Tym więcej, żc w iozdziale tym 
pominięto zupełnie opis doświadczalnych obserwacji zjawisk spektroskopowych. W iczultacie rozdział 
ten zawiera zdroworozsądkowe wyjaśnienie zjawisk spektroskopowych od najpiostszych (prawo Lam- 
berta-Beera) do zaawansowanych (diagramy Jabłońskiego). Dobrą ilustracją niespodzianek czekających 
na nieprzygotowanego czytelnika jest efekt Ramana. Brak opisu zjawiska (nietuzinkowego przecież) ale 
są reguły wyboru w zjawisku Ramana, nawet dla cząsteczek wieloatomowych! W podobnym duchu 
omówione są również specjalistyczne działy spektroskopii: fotoclektronowa, rezonanse magnetyczne, 
zeugmatografia.

Rozdział zatytułowany „Kohezja i struktura” (r. 10) jest najbardziej niezwykły w całej książce. 
Zawiera przystępne omówienie oddziaływań międzycząsteczkowych, lecz znalazło się tu miejsce rów
nież na powierzchowną dyskusję dyfuzji, lepkości, cząstek koloidalnych i podwojnej warstwy elektrycz
nej. Blisko połowę rozdziału (10.3) zajmuje przejrzysty wykład podstaw krystalografii i rentgenografii, 
zagadnienia pozostające poza typowym wykładem chemii fizycznej.

W książce zamieszczono dwa świetnie napisane rozdziały, które w chemii fizycznej można uznać 
za nadmiarowe: „Budowa atomu” (r. 8) oraz „Wiązania chemiczne” (r. 9). W programie studiów che
micznych te dwa ważne zagadnienia pojawiają się zazwyczaj w ramach wykładu chemii nieorganicznej, 
raz dlatego, że bez nich trudno postąpić dalej w studiowaniu chemii, a po wtóre ponieważ tematy te 
weszły już do programu licealnego w jego wersji rozszerzonej. Prezentacja Atkinsa jest ambitna chyba 
ponad miarę w zestawieniu z nie-matcmatyczną metodą pozostałych rozdziałów. Tu pojawia się, ilvux vx 
machina, wyrażenie Einsteina na pojemność cieplną kryształu, tu autor nie w id/i nic /drożnego w zaprc- 
zento-waniu, a nawet rozwiązywaniu równania Schrodingera. Mimo żc w termodynamice autor oszczę
dzał czytelnikowi nawet znaku całkowania, tu bez wahania pokazuje całkowanie w rozwiązywaniu kwan
towego zagadnienia cząstki w pudle, a na innym miejscu swobodnie dyskutuje całkę nakrywania.

Ze względu na tytuł książki, ważna jest również lista zagadnień, których w podręczniku nic zamie
szczono. Najpoważniejszym brakiem są zjawiska i oddziaływania powierzchniowe, dla których w książ
ce nie starczyło miejsca. Tylko raz, omawiając katalizę, autor wspomina o adsorpcji. Drugim nieobec
nym tematem są równowagi w układach trójskładnikowych. O ile wykresy w trójkątach (iibbsa rzeczy
wiście mogły zostać bez szkody pominięte, to nieobecność zjawiska podziału i ekstrakcji w kursie chemii 
fizycznej, nawet podstawowym, jest trudne do wytłumaczenia.

Do książki dołączony jest dodatek, w któtym zebrano zarówno metody matematyczne (rozwiązy
wanie równania kwadratowego, logarytmowanie, całkowanie), elementy elektroslatyki, ale także: pro
mieniowanie elektromagnetyczne, teoria Lewisa wiązania walencyjnego oraz rozkład Doltzmannn. Ten 
dobór materiału wygląda na nieporozumienie, być może wynikał z adresowania oryginalnego podręczni
ka dla szczególnej grupy studiujących, ponieważ we wstępie autor wspomina o studentach nauk przyrod
niczych. Zagadnienia fizykochemiczne mogły z pożytkiem pojawić się we właściwym miejscu podręcz
nika, a przypomnienie podstaw matematycznych na żenująco niskim poziomie sugeruje, żc czytelnikowi 
wiedza ta nie jest konieczna od początku.

Choć autor nie formułuje takiego zamiaru, jego podręcznik stal się wyjaśnianiem chemii fizycznej 
w  prostym języku, sięga do zaawansowanych zagadnień, lecz nic żąda od czytelnika ich przyswojenia do 
poziomu użytkowego, raczej tylko informacyjnego. Bardzo liczne i sugestywnie proste ilustracje są wiel
ką wartością książki; tracą nieco w stosunku do angielskiego oryginału przez c/nrno-hiuły druk i mały
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format, dodatkowo rozdzielony na kolumny. Ogromna liczba zadań ćwiczeń rachunkowych pojawiają
cych się w tekście oraz dołączona do każdego rozdziału jest świetnym polem do popisu dla studenta, 
sprawdzającego swoje umiejętności. Zagadnienia rachunkowe są udało się utrzymać na poziomie fizyko
chemicznego realizmu połączonego z prostotą opisu.

Podręcznik Atkinsa to książka nowoczesna, rzadka i wartościowa. Studiującym na kierunkach przy
rodniczych lecz nie chemicznych (od biologii i medycyny do geologii i ochrony środowiska) można go 
polecić jako właściwą lekturę, choć niekoniecznie w przedmiocie chemia fizyczna; przedmiot ten nie 
zawsze występuje w programie tych studiów, częściej j est to wykład chemii ogólnej. Mogą sięgnąć po ten 
podręcznik również studenci chemii, jeśli potrzebują ratunku i pojęciowego wsparcia do wykładu prowa
dzonego w poważniejszej, zmatematyzowanej formie. Podstawy będą nieocenioną pomocą dla ambitne
go nauczyciela chemii w  liceum lub wykładowcy chemii ogólnej na I roku dowolnego kierunku studiów. 
Wydając książkę w niewielkim formacie, w miękkiej okładce, PWN nadał jej kształt podręcznika popu
larnego, którym rzeczywiście powinna się stać dla wielu studiujących.

Ludwik Komorowski

Peter W. Atkins, Podstawy chemiifizycznej, tłumaczenie z języka angielskiego przez zespół z Uniwersy
tetu Jagiellońskiego: Dorota Jamróz, Andrzej Kotarba, Zbigniew Sojka, Joanna Kowal oraz prof. dr hab. 
Jan Najbar (redaktor naukowy). Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001,937 s., okładka twarda, 
do książki dodano CD-ROM.
P.W. Atkins, C.A. Trapp, M.P. Cady, C. Giunta, Chemia fizyczna. Zbiór zadań z  rozwiązaniami. Tłuma
czenie z języka angielskiego; tematy zadań -  zespół jw.; rozwiązania -  Krzysztof Pigoń. Wydawnictwo 
Naukowe PWN, Warszawa 2001, 790 s., okładka miękka.

Publikacja słynnego w świecie podręcznika Atkinsa oraz towarzyszących mu zadań jest wydarze
niem na rynku wydawniczym w zakresie chemii. Obejmuje one bowiem obszar fizykochemii wykracza
jący poza typowa zawartość przedmiotu chemia fizyczna, służebny dla studiowania wszystkich działów 
nowoczesnej chemii.

Podręcznik główny oraz zadania wydane zostały słusznie jako niezależne pozycje, inaczej niż 
w angielskim oryginale, gdzie tematy zadań pojawiały się w rozdziałach podręcznika głównego, a ich 
rozwiązania zebrano w odrębnej książeczce, bezużytecznej, jeśli pozbawionej towarzystwa macierzyste
go podręcznika. Chemia fizyczna oraz Zbiór zadań pozostają jednak i w  polskiej wersji związane; dane 
liczbowe, często wykorzystywane w zadaniach, występują wyłącznie w tabelach zamieszczonych pod
ręczniku.

Peter William Atkins, wykładowca (lecturer) Uniwersytetu w Oxfordzie jest dziś najbardziej zna
nym autorem anglojęzycznym w obszarze fizykochemii. Stał się nim m.in. dzięki podręcznikowi Physi- 
cal Chemistry po raz pierwszy wydanemu w roku 1978 i poddawanemu nieustannym modyfikacjom 
przez okres lat 20 (wydanie VI z roku 1997, które było podstawa tłumaczenia, w niewielkim stopniu 
przypomina swój pierwowzór z roku 1978). Nowatorski układ podręcznika, staranny dobór zagadnień 
specjalistycznych oraz szereg pomysłowych sposobów prezentacji materiału odróżniają ten podręcznik 
od innych, których wiele na rynku anglojęzycznym. Miarą sukcesu i rozpowszechnienia tej książki niech 
będzie fakt, że przyjął się on szeroko nawet na tynku amerykańskim, jako jedyny podręcznik podstawo
wego przedmiotu chemicznego rodem z Europy! I to pomimo, że istnieją tam conajmniej trzy poważne 
podręczniki chemii fizycznej od lat obecne w amerykańskich uniwersytetach (znane również w Polsce: 
Moora, Alberty & Silbeya oraz Beriy, Rice i Rossa).
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