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PROFESOR WALTER NERNST
– AUTOR III ZASADY TERMODYNAMIKI

dr hab. inż. Adam BARYLSKI
profesor Politechniki Gdańskiej
Wydział Mechaniczny
Niedawno minê³a 140. rocznica urodzin znakomitego fizyka i chemika, wspó³autora III zasady termodynamiki prof.
W. Nernsta, noblisty, honorowego doktora Königliche Technische Hochschule zu Danzig.
Walther Hermann Nernst urodzi³ siê 25 czerwca 1864 r.
w W¹brzeŸnie (niem. Briesen, Prusy Zachodnie), obecnie
województwo kujawsko-pomorskie, jako z kolei trzecie
dziecko w rodzinie sêdziego grodzkiego Gustawa i ¿ony
Otylii, z domu Neger. Rodzina Nernstów wywodzi siê z
Meklemburgii, gdzie ju¿ w drugiej po³owie XVII wieku
cz³onkowie tego rodu znani byli jako poszukiwani rzemieœlnicy. Pradziadek Walthera, Johan David Nernst by³ pastorem koœcio³a Mariackiego w Prenzlau, zaœ dziadek Filip
Nernst (1792-1884) dzier¿awc¹ maj¹tku w pobliskim Potzlow. Ojciec Gustaw Nernst (1827-1888) otrzyma³ wykszta³cenie prawnicze i z pocz¹tkiem lat szeœædziesi¹tych
XIX wieku podj¹³ pracê w W¹brzeŸnie, w ówczesnej Regencji Kwidzyñskiej. Ma³y Walther, z uwagi na to, i¿ starsze rodzeñstwo to by³y dziewczynki, od pocz¹tku sta³ siê
ulubieñcem ca³ej rodziny. Ojciec Walthera by³ cz³owiekiem
bardzo towarzyskim, mia³ licznych przyjació³, którzy czêsto odwiedzali rodzinny dom przy ulicy Koœcielnej. W
zwi¹zku ze zmian¹ stanowiska i miejsca pracy ojca, przeprowadza siê z ca³¹ rodzin¹ do odleg³ego o 33 km Grudzi¹dza. W tym mieœcie koñczy szko³ê powszechn¹ i w roku
1883 gimnazjum o profilu humanistycznym. Ju¿ jako ch³opiec wykazuje du¿e zdolnoœci w nauce przedmiotów œcis³ych. W piwnicy domu, w którym mieszka³, urz¹dzi³ sobie
laboratorium chemiczno-fizyczne. Dot¹d nie uda³o siê niestety ustaliæ zakresu i wyników przeprowadzonych tam
eksperymentów. Pod wp³ywem ojca prawnika, podj¹³, z
du¿ym sukcesem, naukê jêzyka ³aciñskiego. Bardzo interesowa³ siê te¿ ówczesn¹ literatur¹, teatrem i muzyk¹.
W latach 1883-1887 studiowa³ fizykê, chemiê i matematykê na uniwersytetach w Zurychu, Berlinie, Grazu i
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nastêpnie Würzburgu. Zmiana miejsca studiów by³a wtedy
czêsto praktykowana, gdy¿ studenci wybierali wyk³adowców poszczególnych przedmiotów, które ich szczególnie
interesowa³y. W przypadku Walthera Nernsta du¿y wp³yw
wywarli: chemik Victor Merz, matematyk Arnol Meyer, zaœ
w okresie studiów w Berlinie szczególnie wyk³ady z chemii fizycznej Hansa H. Landholta i matematyka Hermanna
G. Hettnera. Zainteresowanie chemi¹ fizyczn¹, pog³êbione
na uczelni w Grazu, towarzyszy³o W. Nernstowi do koñca
¿ycia. Jako student wszystkie wakacje spêdza³ na wsi w
maj¹tku swego wuja pod Grudzi¹dzem. W roku 1887 uzyska³ absolutorium w Würzburgu, a promotorem jego dyplomu by³ prof. J.F. Kohlrausch. Zaraz po studiach rozpocz¹³
pracê naukow¹ w Królewskim Instytucie Fizyki Uniwersytetu Juliusza Maksymiliana w Würzburgu i tam te¿ otworzy³ przewód doktorski.
W roku 1886 odkry³ jedno ze zjawisk termomagnetycznych (zjawisko Nernsta-Ettinghausena) – zjawisko galwanomagnetyczne, polegaj¹ce na powstawaniu pola elektrycznego w metalu lub pó³przewodniku, w którym wystêpuje
gradient temperatury i który jest umieszczony w polu magnetycznym o kierunku prostopad³ym do tego gradientu.
Kierunek powstaj¹cego pola elektrycznego jest prostopad³y do kierunku pola magnetycznego. Ma ono sk³adow¹
prostopad³¹ do gradientu temperatury i równoleg³¹ do niego (pod³u¿ne i poprzeczne zjawisko Nernsta). Zjawisko to
jest wywo³ane dzia³aniem si³y Lorentza, odchylaj¹cej tory
elektronów w kierunku prostopad³ym do pola magnetycznego, zaœ ukierunkowany strumieñ elektronów powstaje w
wyniku dyfuzji, a nie unoszenia polem elektrycznym. Poda³
tak¿e równanie opisuj¹ce zale¿noœæ potencja³u elektrody,
na której zachodzi odwracalna reakcja utleniania – redukcji Utl + ne = Red, od stê¿eñ (aktywnoœci) utleniacza Utl i
reduktora Red: E = Eo – (RT/ìF) ln [Red/Utl], gdzie Eo jest
standardowym potencja³em elektrody (tzn. dla aktywnoœci
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równych jednoœci), R - sta³¹ gazow¹, n a)
b)
c)
liczb¹ wymienianych elektronów, F- sta³¹
Faradaya.
W roku 1888 umiera szczególnie mu
bliska osoba – ojciec Gustaw Nernst. Na
studiach doktoranckich przyjaŸni siê i
wspó³pracuje z Albertem von Ettingshausenem i Svante Arrheniusem, który z wyk³adami goœcinnymi odwiedza³ równie¿
Gdañsk. Po ukoñczeniu studiów doktoranckich, zgodnie ze swoim postanowieniem, podejmuje badania naukowe na
Uniwersytecie w Lipsku pod kierunkiem
prof. W. Ostwalda, sk³adaj¹c po dwóch
latach rozprawê habilitacyjn¹. Jako bardzo dobrze zapowiadaj¹cy siê naukoRys.1. Tak zwana lampa Nernsta: a) typu A, b) typu B, c) typu D (AEG) [7]
wiec, w 1889 roku uzyskuje asystenturê
u prof. J.W.Brühla na znakomitym Uniwersytecie w Heidelbergu. Zakres prowadzonych tam ba- noœci) substancji rozpuszczonej w dwóch niemieszaj¹cych
dañ nie odpowiada mu jednak i w nastêpnym roku przenosi siê rozpuszczalnikach (np. w wodzie i wêglowodorze) jest
siê do Getyngi, do Instytutu Fizyki, jako asystent prof. wielkoœci¹ sta³¹ w danej temperaturze: a2/a1 = K(T), gdzie:
E.Riecka. Wspó³pracuje tak¿e z prof. Wilhelmem Webe- a2 i a1 – aktywnoœæ substancji rozpuszczonej w rozpuszrem. W roku 1892 poœlubia Emmê Lohmeyer. W 1891 r. W. czalniku (odpowiednio, 2. i 1.), K(T) – wspó³czynnik poNernst zostaje profesorem nadzwyczajnym na Uniwersyte- dzia³u. Zapis ten jest prawdziwy, gdy substancja wystêpuje
cie w Getyndze. W roku 1983 wydaje podrêcznik chemii w obu fazach w takim samym stanie cz¹steczkowym i poteoretycznej: „Theoretische Chemie vom Standpunkte der zwala okreœliæ optymalne warunki procesu ekstrakcji.
Na Uniwersytecie w Getyndze otrzymuje stanowisko
Avogadro’schen Regel und der Termodynamik” (kolejna
edycja ukaza³a siê w r. 1926). W 1895 roku opracowuje profesora i kierownictwo Instytutu Chemii Fizycznej i Elekwspólnie z A. Schönfliesem kolejn¹ ksi¹¿kê: „Einführung trochemii. Po przeniesieniu siê do Berlina, jako profesor
in die mathematische Behandlung der Naturwissenscha- zwyczajny, obejmuje Katedrê Chemii Fizycznej po prof.
ften”. W roku 1894 Nernst otrzymuje propozycje pracy na H. Landolcie. Jeszcze w latach 1903-1904 w Getyndze przyuczelniach w Monachium, Berlinie i w nowo wybudowa- stêpuje do pracy nad III zasad¹ termodynamiki, na grunnym instytucie w Getyndze, przy ulicy Bürgerstr. 50. Wraz cie fizyki statycznej. W 1905 roku, ju¿ w Berlinie, koñczy
z ¿on¹ podejmuje decyzjê pozostania w Getyndze, gdzie opracowanie problematyki, by w roku 1906 opublikowaæ
bardzo dobrze czuje siê wœród ¿yczliwych mu osób. Miesz- j¹ jako pierwszy – okreœlan¹ nastêpnie jako zasadê Nernkanie w budynku instytutu na piêtrze jest miejscem czê- sta-Plancka. Zasada ta, jak powszechnie wiadomo, orzeka,
¿e przy temperaturze uk³adu d¹¿¹cej do zera bezwzglêdstych spotkañ naukowców i wychowanków profesora.
W 1889 konstruuje tzw. lampê Nernsta (patent DRP nr nego przestaj¹ zale¿eæ od temperatury wszystkie wiel104872 z r.1897). By³a to jedna z pierwszych lamp elek- koœci charakteryzuj¹ce stan uk³adu (objêtoœæ, energia
trycznych (rys.1). • ród³em œwiat³a by³o w niej w³ókno wy- cieplna, entropia i inne) i sama entropia d¹¿y do zera.
konane z tlenku magnezu, które nie musia³o byæ umiesz- Wynika st¹d, ¿e przy temperaturze d¹¿¹cej do zera bezczone w pró¿ni; rozgrzane wskutek przep³ywu pr¹du sta³e- wzglêdnego musz¹ d¹¿yæ do zera: ciep³o w³aœciwe i wspó³go. Lampa ta stosowana jest niekiedy w spektrometrach czynnik rozszerzalnoœci cieplnej oraz ¿e nie mo¿na zrealipodczerwieni. W owym czasie co prawda, prezes znanej zowaæ procesu, w którego wyniku temperatura cia³a osi¹firmy AEG Emil Ratenau zakupi³ licencjê od W. Nernsta, gnê³aby wartoœæ 0 K (zasada nieosi¹galnoœci zera bezale nie podejmowa³ siê produkcji lampy, gdy¿ by³y do niej wzglêdnego). III zasadê termodynamiki sformu³owa³ ostazastrze¿enia, co do bezpiecznego i dostatecznie skuteczne- tecznie M. Planck w roku 1912 (obowi¹zuj¹c¹ do dzisiaj),
go Ÿród³a œwiat³a (jak siê okaza³o w przysz³oœci, by³a do- wykazuj¹c, ¿e w temperaturze zera bezwzglêdnego entroskonalsza od lampy Edisona). Decyzjê o jej produkcji pod- pia jest równa zeru (przy ustalonych warunkach, np. ciœniejêto natomiast w zwi¹zku z organizacj¹ Œwiatowej Wysta- niu). W. Nernst zak³ada³, ¿e w temperaturze zera bezwzglêdwy w Pary¿u w 1890 r., oœwietlaj¹c wie¿ê Eiffla i pawilon nego entropia osi¹ga pewn¹ sta³¹ wartoœæ, jednakow¹ dla
niemiecki. Od tego wydarzenia produkcja lamp szybko osi¹- wszystkich cia³. Trzecia zasada termodynamiki ma du¿e
znaczenie teoretyczne, dla praktyki zaœ minimalne - w odgnê³a poziom ponad 4 miliony sztuk.
W roku 1890 bada³ równowagi gazów i ich mieszanin ró¿nieniu od zasady pierwszej i drugiej.
W 1914 roku w towarzystwie ¿ony, która prowadzi³a
w wysokich temperaturach oraz sformu³owa³ prawo podzia³u substancji. Mówi ono, ¿e w uk³adzie trójsk³adnikowym notatki z podró¿y, wizytuje oœrodki naukowe w Argentyw stanie równowagi dynamicznej, stosunek stê¿eñ (aktyw- nie, Brazylii i Urugwaju. Uda³ siê te¿ do USA i odwiedzi³
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bêd¹cego w podesz³ym wieku
Edisona, lecz wskutek powa¿nego ograniczenia jego s³uchu nie
móg³ niestety nawi¹zaæ bli¿szego z nim kontaktu. W Ameryce
udaje siê równie¿ na grób znanego fizyka J.W. Gibbsa, twórcy wspó³czesnej termodynamiki, którego pracami zawsze siê
interesowa³.
W czasie dzia³añ frontowych
pierwszej wojny œwiatowej gin¹
jego dwaj synowie: Rudolf
(1893-1914) i Gustaw (18941917), i 50. letni zdesperowany
prof. Nernst ochotniczo wstêpuRys.2. Tablica pamiątkowa w Wąbrzeźnie, na domu, w którym się urodził (fot. - autor)
je do wojska, s³u¿¹c z w³asnym
samochodem w formacji zmotoryzowanej, m.in. na terenie zakresu termodynamiki, kriofizyki i chemii fizycznej spraFrancji (poza synami, profesor mia³ jeszcze trzy córki – wi³, i¿ ju¿ w stosunkowo m³odym wieku zostaje cz³onkiem
Hildegard, Edytê i Angelê). Fakt ten spowodowa³, ¿e wielu Akademii, nie tylko w Berlinie, Getyndze i Monachium,
jego kolegów d³ugo mia³o pretensje, i¿ zaniecha³ na pewien ale równie¿ w Turynie, Modenie, Wenecji, Oslo, Budapeszcie, Sztokholmie, Wiedniu, Petersburgu i Londynie. W roku
czas pracê naukow¹.
W grudniu 1921 r. prof. Walther Nernst otrzyma³ nagro- 1914 wyró¿niony zostaje w Niemczech medalem im. Bundê Nobla w dziedzinie chemii za rok 1920 (za prace z za- sena, zaœ w USA medalem Franklina. Szereg uniwersytekresu termodynamiki). Wczeœniej, w latach 1913-1914 pe³ni tów w dowód wybitnych osi¹gniêæ nada³o prof. W. Nernfunkcjê dziekana Wydzia³u Chemii Uniwersytetu Berliñ- stowi doktoraty honorowe: z zakresu filozofii w Grazu, w
skiego, a w okresie 1921-1932 by³ rektorem tej uczelni. W dziedzinie medycyny w Erlangen i Getyndze, a tak¿e w
okresie 1923-1933 by³ jednoczeœnie dyrektorem Instytutu Monachium i w 1914 roku przez politechnikê w Gdañsku.
W 50. rocznicê œmierci profesora Walthera Nernsta, 29.
Fizyki Doœwiadczalnej, utrzymuj¹c œcis³e kontakty naukowe z innymi noblistami: Albertem Einsteinem, Maxem czerwca 1991 roku w³adze miejskie W¹brzeŸna podjê³y
Planckiem, Robertem A. Millikanem i Max von Lane, któ- decyzjê umieszczenia, na domu w którym siê urodzi³, tabliry goœcinnie wyk³ada³ równie¿ na ówczesnej politechnice cy pami¹tkowej (rys.2). 27 czerwca 1996 r. uroczyœcie obw Gdañsku. Od 1924 roku W. Nernst zosta³ profesorem chodzono 100. lecie Instytutu Fizyki w Getyndze. W 100
zwyczajnym w Zak³adzie Fizyki Eksperymentalnej, jako lecie tradycji politechniki w Gdañsku z uznaniem warto
nastêpca prof. H. Rubensa. Kiedy w roku 1932 w Niem- wspomnieæ postaæ profesora, mniej nam znanego ni¿ jego
czech nastêpuj¹ powa¿ne zmiany polityczne sta³ siê osob¹ osi¹gniêcia naukowe.
niewygodn¹. Maj¹c znacz¹cy autorytet wœród uczonych,
wielokrotnie sprzeciwia³ siê publicznie przeciwko polityce LITERATURA:
nazistów. Wœród najbli¿szych wspó³pracowników, a tak¿e
w rodzinie (ziêciowie) znalaz³y siê osoby pochodzenia 1. Barylski A.: Noblista prof. Walther Nernst – doktor h.c.
politechniki w Gdañsku. PISMO PG nr 6(109), 2005,
¿ydowskiego. Odmawia wst¹pienia do organizacji faszys.30-33.
stowskiej, jednak¿e plan przeniesienia go w roku 1932 w
stan spoczynku nie zostaje zrealizowany. Dopiero w roku 2. Paczkowska A.: Zapomniany laureat Nagrody Nobla z
W¹brzeŸna. Gazeta Pomorska, 2-3 maj 1991.
1933 na w³asn¹ proœbê przechodzi na emeryturê. Zwolniono go ze stanowiska wyk³adowcy i dyrektora instytutu. 24. 3. Schmitt U. (Red.): Bibliography of Walther Nernst and
his coworkers. Institut für Physikalische Chemie. Göttingrudnia 1935 roku ówczesne w³adze Berlina wyda³y œwiagen, 2003.
dectwo oceny postawy profesora W. Nernsta, stwierdzaj¹ce, ¿e nie prowadzi³ on dzia³alnoœci politycznej. Nie ogra- 4. Nernst W.: Über die elektromotorischen Kräfte, welche
durch den Magnetismus in von einem Wärmestrome
niczy³o to jego aktywnoœci naukowej. W roku 1939 po zadurchflossenen Metallplatten geweckt werden. PhD thewale serca podupada na zdrowiu. W roku 1940, na proœbê
sis, Universität, Würzburg, 1887 [32 s].
kierownictwa marynarki wojennej, podejmuje siê prac nad
usprawnieniem mechanizmów napêdowych do ³odzi pod- 5. Nernst W.: Die elektromotorische Wirksamkeit der Jonen. Leipzig, 1889. Habilitationsschrift [53 s.].
wodnych, lecz stan zdrowia nie pozwoli³ na ukoñczenie tych
zadañ. Umiera 18. listopada 1941 roku w Ober-Zibelle 6. Nernst W.: Studies in chemical thermodynamics. Nobel
Lecture, Dec. 12, 1921 [10s.].
(£u¿yce). Po wojnie, w roku 1951 zw³oki W. Nernsta prze7. Strona internetowa http://www.nernst.de
niesiono do Getyngi, aby spoczê³y obok ¿ony.

Dorobek naukowy i innowacyjny Walthera Nernsta z
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