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FOTOMETRY A
N A  U SŁU G A CH  ASTRO N O M II.

J a k  niegdyś wynalazek lunety, tak  za 
:za naszych czasów odkrycie analizy spek
tralnej stanowi epokę w rozwoju astronomii; 
wtedy dopiero bowiem, gdy nauczono się 
•czytać w liniach przerzynających widma 
gwiazd, otrzymano podstawy do wniosków 
.uzasadnionych o budowie fizycznej i o skła
dzie chemicznym ciał niebieskich. Niewąt
pliwie więc analiza spektralna dała początek 
astrofizyce i astrochemii, ale wkrótce nowe 
te, nieprzewidywane dawniej zgoła działy 
astronomii zyskały inne jeszcze środki po
mocnicze, nowe metody badań, które coraz 
ważniejszego nabierają znaczenia. Mówimy 
tu o fotografii i fotometryi, które, podobnie 

ja k  analiza spektralna, na własnościach świa
tła  polegają. O zastosowaniach fotografii 
•do astronomii pismo nasze nieraz podawało 
wiadomość, obecnie zaś pragniemy przedsta
wić pokrótce, na czem polegają usługi, jakie

daje astronomii fotometrya, czem uzupełni
my zarazem niedawno we Wszechświecie 
podaną rzecz o zdolności odbijania pla
net ').

Fotom etrya astronomiczna ma na celu 
dokładny pomiar jasności ciał niebieskich 
i z zebranych stąd danych wnioskowanie
0 ich budowie fizycznej. W  istocie rzeczy, 

! początki fotometryi astronomicznej sięgają
tych czasów, gdy zaczęto wyróżniać gwiazdy 
różnego blasku czyli różnych rzędów wiel
kości; w zeszłem stuleciu L am bert i Bougner 
prawie współcześnie, w r. 1760, podali meto
dy ilościowego oznaczania jasności gwiazd
1 oni też pierwsi zastosowali fotometr do 
świateł niebieskich.

Ocena względnego blasku różnych gwiazd 
jest ograniczona tem, żc oko ocenia dosyć 
dokładnie różnicę w natężeniu dwu świateł 
wtedy tylko, gdy różnica ta  nie jest zbyt 
znaczna. Każde oko dostrzega bezpośrednio,

| że słońce nieporównanie jaśniejszem jest ani
żeli księżyc, nie zdoła wszakże ocenić, ilo- 
krotnie jest ono jaśniejszem,—tysiące czy też

') „Stopień białości czyli Albedo ciał niebie
skich” p. M. Ernsta,
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miliony razy. N atom iast zaś obserwator 
wprawny może z dostateczną podać dokład
nością, że dwie dane gwiazdy m ają blask 
jednaki; doświadczenia wykazały, źe przy 
ocenie takiej b łąd nie przechodzi jednej do 
dwu odsetek ogólnej jasności. W zestawie
niu tem wskazaną jes t tedy zasada, na której 
opierać się musi fotometrya,—blask z jaśniej
szego źródła światła należy jakimkolwiek 
sposobem przytłumiać stopniowo, dopóki nie 
zrówna się z blaskiem przedmiotu słabiej 
świecącego. Różne zaś metody fotometrycz- 
ne różnią się między sobą głównie sposoba
mi, jakich do takiego przytłum iania blasku 
używają.

Bez oddzielnych nawet przyrządów pro
wadzić można bardzo dokładnie pomiary 
fotometryczne, okiem nieuzbrojonem lub przy 
pomocy lunety, jeżeli przechodzi się przez 
bardzo nieznaczne różnice jasności. Stopnio
waną taką  metodę wprowadził Argelander. 
Jeżeli, dajmy, oznaczyć mamy przebieg 
zmienności światła pewnej gwiazdy zmiennej, 
której jasność chwieje się między blaskiem 
gwiazdy 3 i 4 wielkości, w takim  razie obie
ram y w je j sąsiedztwie pewną liczbę gwiazd, 
których jasność zawiera się w opowiedzianych 
granicach, tak, że najsłabsza z nich jest nie
co jaśniejszą od gwiazdy trzeciej, a najja
śniejsza jest nieco słabsza od gwiazdy czwar
tej wielkości. W  takim  razie przy każdym 
stopniu blasku badanej gwiazdy zmiennej 
przytoczyć można dwie gwiazdy, z których 
jedna jest od niej nieco jaśniejsza, d ruga zaś 
nieco słabsza. Jeżeli trzeba niejakiego za
stanowienia aby rozpoznać, czy pewna gwiaz
da jest jaśniejsza od gwiazdy badanej, to 
różnica taka nazywa się jednym stopniem 
światła; różnica wyraźna znaczy dwa stopnie, 
różnica uderzająca trzy stopnie. W  ocenach 
różnych obserwatorów zachodzi wprawdzie 
pewna różnica co do wartości tak  określonego 
stopnia, w ogólności jednak  odpowiada on 
0,1 klasy wielkości gwiazd. Jakkolwiek pro
stą  jest ta  metoda, tak  wprawni obserwato
rowie, jak  A rgelander i Schonfeld, zbadali 
dokładnie za jej pomocą znaczną ilość gwiazd 
zmiennych.

Ja k  już powiedzieliśmy, różne fotometry 
w różny sposób osłabiają natężenie światła 
przedmiotu jaśniejszego, który m a być po
równany z przedmiotem słabiej świecącym.

W  zwykłym fotometrze Runiforda, dwa cie
nie, jak  wiadomo, doprowadzają się do jedna
kiej mocy przez stopniowe usuwanie silniej
szego źródła światła, jak  np. lampy, od p rę
ta  rzucającego cień, przyczem za podstawę- 
rachunku służy zasada, że natężenie światła 
słabnie w stosunku kwadratów z odległości, 
co znaczy, że blask lampy schodzi do ' / 4 i '/3 
pierwotnego natężenia, gdy oddalenie jej od 
oka podwaja się i potraja. Tęż samą zasadę 
stosowały i wszystkie dawniejsze astrofoto- 
metry. J .  Herschel do porównania natężę- 
nia dwu gwiazd posługiwał się pośrednictwem 
gwiazdy sztucznej, której blask zmieniał się 
przez oddalanie jej od oka. W  fotom etrze 
natomiast Steinheila, ulepszonym następnie 
przez Schwerda, blask dwu gwiazd porówny
wa się bezpośrednio. Fotom etr ten, miano
wicie, składa się z lunety, której szkło przed
miotowe przecięte jest wzdłuż średnicy tak, 
że każda połowa oddzielnie w dowolnej od
ległości od oka umieszczaną być może. Z a 
pomocą odpowiednio osadzonych pryzmatów 
każda połowa objektywy otrzymuje światło 
jednej z obu porównywanych gwiazd, przy
czem objektywy tak  się umieszczają, że obraz 
gwiazdy każdej rozpościera się w powierzchnię 
świetlną. Jednę z obu połów przesuwa się 
następnie, dopóki obie te powierzchnie świetl
ne nie wydają się jednakowo jasnemi, a wte
dy jasności obu gwiazd są proporcyonalne do 
kwadratów z odległości, o jakie obie połowy 
objektywy przesunięte zostały. Z a pomocą 
takiego przyrządu oznaczył Seidel (1844 — 
1848) jasność większych planet i przeszło- 
dwustu gwiazd stałych.

J a k  się zdaje, był też Seidel jedynym 
astronomem, który fotometru tego używał,, 
jest to bowiem przyrząd kosztowny i do 
użytku niedogodny; istotnie też praktycznym 
okazał się dopiero astrofometr polaryzacyjny 
Zolnera, zbudowany w r. 1861, który się 
rychło rozpowszechnił i do wielu już pomia
rów był używany.

Do porównywania blasku gwiazd służy 
w fotometrze tym -'gwiazda sztuczna, wzbu
dzona w ogniskowej płaszczyznie lunety, 
a której jasność i barwę zmieniać można do
wolnie za pośrednictwem środków polaryza
cyjnych. F ig .-1 przedstawia fotometr Zol
nera w rysunku schematycznym. Promienie, 
wysyłane przez lampg naftową F. przechodzą.
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przez dyafragm ęa i soczewkę podwójnie wklę
słą b, następnie przez trzy pryzmaty Nico- 
la c, d, e i przez płytkę kryształu górskiego, 
a wreszcie przez soczewkę podwójnie wy
pukłą g , k tóra promienie zbiera tak, że po 
odbiciu od płyty szklanej h dają obraz otwo
ru  a w punkcie i. P ły ta  h osadzona jes t we
wnątrz lunety; gdy więc luneta ta  zwrócona 
jes t ku którejkolwiek gwieździe, przybywa
jące od niej promienie padają na szkło przed
miotowe O, załam ują się w niem, przechodzą 
przez płytę szklaną h i zbierają się w punk
cie k. Oko więc A  obraz gwiazdy naturalnej 
dostrzega tuż obok obrazu gwiazdy sztucznej 
i jednakowo wyraźnie. Pryzm aty c i d  dają 
się obracać dokoła osi aa', pryzmat c nawet

Fotom etr przeto Zollnera dozwala oznaczać 
dokładnie zarówno jasność jak  i barwę ciał 
niebieskich. N a fig. 2 widziemy przyrząd 
ten w całości, jak  go wyrabia Ausfeld w Gro- 
tha w */8 wielkości naturalnej; bieg promieni 
przedstawiony tu  jest liniami kropkowanemi, 
podobnie jak  i płyta 7i, głoski zaś m ają toż 
samo znaczenie, co i na rysunku schematycz
nym. W ażną zaletą astrofotometru Zollnera 
jest to, że nie wymaga on oddzielnej lunety, 
ale połączony być może z każdą lunetą, ja 
kiejkolwiek bądź potęgi; służyć przeto może 
do oceny blasku wszystkich gwiazd, które za 
pośrednictwem lunety dostrzedz się jeszcze 
dają. W  ostatnich czasach przyrząd ten

Fig. 1. Fotometr Zollnera w rysunku schema
tycznym.

w dwojaki sposób, sam lub łącznie z pry
zmatem d, co wskazywać m ają linie kropko
wane. Przez obrót pryzmatów d  i c zmienia 
się natężenie promienia spolaryzowanego ni
kolem przednim c '), a tem samem i obrazu i; 
zmiana ta  zachodzi w stosunku do kwadratu 
z dostawy kąta, o jaki obrócony zostaje 
pryzmat d, wielkość zaś tego kąta  obrotu 
odczytuje się na podzielonem kole l. W  ten 
sposób blask gwiazdy sztucznej doprowadzić 
można do zgodności z blaskiem gwiazdy na
turalnej. Przez obrót samego tylko pryzma
tu c ulega zmianie barwa obrazu i, a kąt 
tego obrotu odczytany być może na kole m.

') Ob. „O polaryzacyi światła.” Wszechświat 
z r. 1893 Str. 657 i nast.

Fig. 2. Fotometr Zollnera w całości.

ulepszony został przez AVanschoffa w Ber
linie, a fotometrem takim posługuje się, mię
dzy innemi, słynne obserwatoryum astrofi
zyczne w Potsdamie.

W  obserwatoryach amerykańskich uży
wany jest obecnie głównie astrofotometr po
łudnikowy Pickeringa, który również opiera 
się na zastosowaniu zjawisk polaryzacyi, ale 
zamiast gwiazdy sztucznej do porównywania 
blasku gwiazd używa gwiazdy biegunowej. 
Fotom etr ten składa się z lunety ułożonej 
poziomo w płaszczyznie południka i opatrzo
nej w dwie zupełnie jednakowo objektywy 
czyli szkła przedmiotowe. Przed każdą 
z tych objektyw znajduje się pryzmat dający
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całkowite odbicie światła; jeden z nieb jest 
tak zwrócony, że do lunety wprowadza pro
mienie gwiazdy biegunowej i obraz jej utrzy
muje wciąż w polu widzenia; pryzm at drugi 
połączony jest z kołem i daje się obracać tak 
że do lunety wprowadzać może światło któ
rejkolwiek gwiazdy, znajdującej się w są
siedztwie południka. Ponieważ wskutek obro
tu  dziennego ziemi wszystkie gwiazdy kolejno 
przez południk przechodzą, fotometr ten  daje 
się do wszystkich gwiazd zastosować. W  po
bliżu płaszczyzny ogniskowej obu objektyw 
znajduje się podwójnie łamiący pryzm at 
spatu wapiennego, którego wymiary tak są 
dobrane, że obrazy, rzucane przez obie objek- 
tywy, przypadają bardzo blizko jeden  dru
giego, światło ich więc przechodzi przez też 
same części szkła ocznego i oka. Przed 
szkłem ocznem wreszcie znajduje się przy
rząd polaryzacyjny, którego obrót, podobnie 
ja k  w fotometrze Zóllnera, blask obu obra
zów do równości sprowadza.

Używany je s t wreszcie i trzeci jeszcze 
astrofotom etr, zwany klinowym, zbudowany 
najpierw przez K aysera w Gdańsku, a któ
rym się posługiwał głównie P ritchard  w Oks
fordzie. Polega on na przytłumianiu światła 
przez pryzmat czyli przez klin ze szkła ciem
no zabarwionego, który się przesuwa przez 
pole widzenia lunety. Z powodu klinowatej 
postaci tej przegrody rozm aita jej grubość 
przytłum ia światło gwiazdy; przesuwa się ją  
zaś dopóki dana gwiazda nie niknie właśnie 
dla oka. Skala pozwala odczytywać grubość 
klina, przy której zachodzi to  znikanie (lub 
też ukazywanie się) gwiazdy; skoro więc zba
dane jest prawo, według którego pochłanianie 
światła w ciemnym tym pryzmacie zachodzi, 
można według tego porównywać jasność 
różnych ciał niebieskich. N a pozór postępo
wanie to jes t zupełnie odrębne od metody 
przyjętej w innych fotometrach, według któ
rej blask przedmiotu jaśniejszego przytłum ia 
się aż do zrównania z blaskiem przedmiotu 
słabiej świecącego; w istocie wszakże i tu ma 
miejsce podobne przytłumianie, gwiazda bo
wiem niknie przed okiem obserwatora wtedy, 

-gdy jasność jej schodzi do zupełnej ciemności; 
stanowiącej tło, na które rzuca się obraz 
gwiazdy. Jestto  wszakże wadą tej metody, 
na bardzo słabe bowiem wrażenia świetlne

oko również nie jest dosyć czułe, jak  przy 
ocenie znacznej różnicy blasku.

J a k  widzimy zatem, przyrządy miernicze 
astrofotometryi zupełnie są ścisłe i dosta
tecznie uproszczone, trudności natom iast na
stręczają się przy mateinatycznem wyrażaniu 
praw fotometrycznych. Pierwotnie, gdy oce
niano blask księżyca i planet, przyjmowano, 
że powierzchnia oświetlona światłem rozpro- 
szonem, wysyłanem przez bryłę świecącą, 
przedstawia zawsze jednaką jasność, nieza
leżnie od kąta, jak i tworzy z kierunkiem pro
mieni padających oraz z linią, idącą ku 
obserwatorowi. Przypuszczenie to wszakże, 
jak  łatwo domyślać się można, okazało się 
nieuzasadnionem, a L am bert z badań swych 
wyprowadził związek matematyczny, przed
stawiający w sposób dostatecznie przybliżony 
zależność, jak a  zachodzi między powyższemi 
kątam i a jasnością powierzchni odbijającej, 
czyli raczej rozpraszającej światło. Prawo 
to, w ostatnich czasach poprawione przez 
Seeligera, służy dotąd najczęściej za podsta
wę do obliczeń w różnych kwestyach foto- 
metryi planetarnej. Seeliger me poprzestał 
wszakże na udoskonaleniu tylko rachunków 
fotometrycznych, ale, co ważniejsza, wykazał, 
że różne kwestye astronomiczne rozwiązane 
być mogą za pośrednictwem badań fotome
trycznych.

Co się tyczy gwiazd stałych, to pierwsze 
dokładne pomiary ich fotometryczne prze
prowadził W .  Herschell; przyjął on nadto, 
że rozmaita jasność różnych gwiazd po
chodzi przeważnie od niejednakiej ich od nas 
odległości, na podstawie więc otrzymanych 
przez siebie rezultatów wyprowadził wnioski 
o rozkładzie gwiazd w przestrzeni. W  przy
puszczeniu Herszla gwiazdy wszystkie posia
dają jednaką mniej więcej jasność rzeczy
wistą, a przedstawiają nam blask różny dla 
tego tylko, że w rozmaitej od nas mieszczą 
się odległości; domysł ten wprawdzie okazał 
się następnie nieuzasadnionym, różne bowiem 
gwiazdy stałe bardzo różną posiadają wiel
kość i rozmaitą zapewne tem peraturę, śmiałe 
jednak pomysły H erschla o budowie wszech
świata znaczenia dotąd nie utraciły. Z prac 
późniejszych ważne są badania Seidla,Wolffa, 
Pickeringa, a zwłaszcza A rgelandra, zesta
wione w wielkim jego katalogu gwiazd, zna
nym pod nazwą „Bonner D urchm usterung.”
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Pierwszą trudność przy pomiarach takich 
stanowi dobór odpowiedniej jednostki. Zwy
kle obiera się za jednostkę jasność pewnej 
gwiazdy, którą, często obserwować można; 
najdogodniejszą, więc w szerokościach naszych 
jes t gwiazda biegunowa, ponieważ zawsze się 
nad poziomem znajduje. Dokładna wszakże 
ocena gwiazd m a na celu to przedewszyst- 
kiem, by można było poznać, czy po długim 
przeciągu czasu jasność ta  zmianie nie ulega, 
co znowu wskazywałoby, że w danej gwieździe 
zachodzą przeinaczenia fizyczne. Temuż sa
memu wszakże losowi uledz może i gwiazda, 
za jednostkę obrana, a choć wydaje się sta
teczną przez dziesięciolecia całe, to nie daje 
jeszcze pewności, że w ciągu stuleci przeobra
żeń pewnych doznać nie może. Niepewności 
tej zaradził Ceraski przez wprowadzenie 
jednostki, daleko bardziej wprawdzie zawi
łej, ale ściślejszej i bardziej statecznej. Za 
jednostkę taką obrał on mianowicie jasność I 
średnią siedmdziesięciu gwiazd kołobieguno- 
wych, których blask oznaczył dokładnie za 
pomocą fotometru Zollnera; w tym razie, J  

choćby ta  lub owa gwiazda z biegiem czasu j  

jasność swą zmieniła, może to niewiele tylko 
wpłynąć na wartość przeciętną.

Rzecz oczywista, że najdonioślejsze zna- ! 
czenie mają badania fotometryczne, gdy 
idzie o znajomość gwiazd zmiennych. Jedynie 
tylko na podstawie ścisłych pomiarów jasność j 
gwiazdy Algol i przez dokładne oznaczenie 
okresu jej zmienności mógł profesor Yogler 
wraz z Scheinerem obliczyć drogę i wielkość 
towarzysza, który, krążąc dokoła gwiazdy 
głównej w statecznych ją  odstępach czasu 
przysłania i blask jej osłabia. Odkrycie to ') 
towarzysza, którego najpotężniejsza nawet 
nie zdołałaby wykazać luneta, można nie- 
ledwie zestawić z odkryciem Neptuna przez 
Leverriera.

Również pomyślne okazały się rezultaty 
badań fotometrycznych nowej gwiazdy, która 
przed dwoma laty zabłysła w gwiazdozbio
rze Woźnicy; dla wyjaśnienia osobliwych 
zmian je j jasności podał Seeliger teoryą,która 
zyskała powszechne uznanie 2).

’)  Ob. „Nowe badania nad zmiennością gwiaz
dy Algol.” Wszechś. z r. 1892, str. 353.

Ol). „Nowa hypoteza gwiazd zmienm cli,” 
Wszecliś. z r. 1893, str. 69.

Mówiliśmy dotąd tylko o gwiazdach sta
łych, ale niemniej ważne usługi oddaje też 
fotometrya przy badaniu natury planet. 
Znaczną liczbę odnoszących się tu  kwestyj 
przedstawił autor przytoczonej już wyżej 
pracy „Stopień białości czyli albedo planet,” 
fotometrya wszakże przydatną się okazuje 
i do rozstrzygania innych jeszcze zadań.

Drobne planety, krążące między Marsem 
a Jowiszem, których znamy już obecnie do 
400, posiadają średnicę zbyt małą, by można 
ją  było zmierzyć bezpośrednio. Przychodzi 
tu  jednak w pomoc fotometrya, przyjąć bo
wiem można, że jasność każdej z tych planet 
zależy od jej wielkości, czyli że ich średnice 
są proporcyonalne do jasności. Jestto  
wprawdzie ocena tylko przybliżona, planety 
bowiem mieć mogą różną zdolność odbijania 
światła, pomimo to wszakże daje to ogólne 
przynajmniej pojęcie o wielkości tych dro
biazgów planetarnych, między któremi znaj
dują się i bryły o kilku zaledwie kilometrach 
średnicy.

Ale i planety wielkie również nieraz na
stręczyć mogą sposobność stosowania zasad 
fotometrycznych. Tak, między innemi, da 
się może rozwiązać tą  drogą pytanie, które 
już oddawna zajmuje astronomów: jak  uło
żoną jest oś U rana względem drogi, po któ
rej planeta ta  krąży dokoła słońca. Uran 
wyróżnia się od wszystkich innych planet 
układu słonecznego tem, że księżyce jego 
krążą po drogach prawie prostopadłych do 
płaszczyzny ekliptyki, a zatem i do drogi 
samego Urana, k tóra od ekliptyki bardzo 
niewiele odstępuje. Szczególny ten objaw 
przez analogią do innych planet nasuwa da
lej domysł, że równik U rana ma położenie 
równoległe do dróg jego księżyców, według 
tego zatem płaszczyzna równika U rana by
łaby do ekliptyki prostopadła, a tem samem 
oś jego przypadałaby w płaszczyznie eklip
tyki, lub przynajmniej czyniłaby z nią kąt 
niewielki. Położenie osi dałoby się wykryć,

| gdyby można było dostrzedz jego spłaszcze
nie; stanowi on wszakże dla lunet przedmiot 
zbyt drobny, by pomiary te dały się prze
prowadzić bezpośrednio. Jeżeli wszakże oś 
jego w samej rzeczy w płaszczyznie ekliptyki 
przypada, a zwrócona ku nam jego tarcza 
w pewnej epoce przedstawia przecięcie w kie
runku równika, to po upływie 21 lat, gdy
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obiegnie on czwartą, część drogi swej dokoła 
słońca, widzieć będziemy przecięcie przecho
dzące przez bieguny jego. Z powodu zatem 
spłaszczenia podbiegunowego jasność tarczy 
U rana w obu tych epokach musi być różną; 
jeżeli więc badania fotometryczne różnice 
jasności planety wykażą, to z danych tych 
da się i spłaszczenia planety obliczyć.

Sąsiadujący z Uranem  Saturn przedsta
wia znów odrębność słynnym swoim pierście
niem. Rachunki teoretyczne wykazały już 
dawniej, źe pierścień podobny, gdyby utwo
rzony był ze stałej lub ciekłej, ale nieprzer
wanej materyi, nie mógłby się wT równowadze 
dokoła planety utrzymać, co nasunęło do
mysł, źe jes t on tylko zbiorowiskiem czyli 
rojeni brył meteorycznycb, jakby księżyców 
bardzo drobnych, które dokoła planety krążą 
w rozproszeniu, a obserwatorowi dalekiemu 
pozorne wejrzenie ciągłości przedstawiają. 
Otóż, badania fotometryczne domysł ten po
twierdziły. P rzed kilku mianowicie laty 
przeprowadził M uller w Potsdamie staranne 
obserwacye nad jasnością pierścienia satur- 
nowego w różnych jego względem ziemi po
łożeniach, a  na podstawie tych danych wyka
zał Seeliger matematycznie, źe dostrzeżone 
zmiany jasności wyjaśnić się dają jedynie 
w przypuszczeniu, źe pierścień ten je s t zbio
rowiskiem oddzielnych brył kulistych.

Z  innego, ważniejszego daleko jeszcze 
względu, m ają znaczenie badania fotome
tryczne układu Jowisza i jego księżyców. 
Obserwacye zaćmień księżyca, ja k  wiadomo, 
posłużyły przed dwustu zgórą laty  Romerowi 
do oznaczenia szybkości światła, ale ścisłość 
tej metody polega na dokładnem uchwyceniu 
chwili, gdy księżyc w cieniu planety niknie. 
Przedstawia to wszakże trudność stąd, że 
blask księżyca jowiszowego słabnie stopnio
wo, a  ostateczne jego zanikanie zależy od 
wpływu atmosfery ziemskiej, od dobroci lu
nety i od oka samego obserwatora. N iedo
godność ta  usunąć się daje przez zastosowa
nie metody fotometrycznej, jeżeli oznacza się 
stopniowy ubytek jasności księżyca przy 
wkraczaniu jego w cień planety, stąd  bowiem 
obliczyć można dokładnie chwilę, w której 
środek księżyca wstępuje w cień Jowisza.

Przy takiem ulepszeniu dostrzeżeń szyb
kość światła metodą Rom era daje się ściślej 
oznaczyć, przyczem nadto potrzebna jes t

znajomość odległości ziemi od słońca, czyli, 
co na jedno wychodzi, paralaksy słońca. 
W  ostatnich wszakże czasach szybkość świa
tła  bardzo dokładnie oznaczoną została 
z doświadczeń ziemskich, przeprowadzonych 
przez Michelsona w Ameryce i przez Cornu 
w Paryżu; można więc metodę Romera od
wrócić, to znaczy, przez obserwacye zaćmień 
księżyców Jowisza ze znanej szybkości świa
tła  odległość słońca wyprowadzić ze znaczną 
bardzo ścisłością '). Wiadomo zaś, jak  ważną 
jes t dla astronomii dokładna znajomość od
ległości słońca, odległość ta  jest bowiem 
jednostką, według której oceniają się wymia
ry wszechświata.

Pobieżny ten rys fotometryi astronomicznej 
świadczy, źe obok lunety, analizy spektralnej 
i fotografii, jej również ważny udział w bada
niach nieba przypada.

S. K.

ORUND.
(Dokończenie).

K orund zwyczajny występuje w rozmaicie 
zabarwionych kryształach i masach zbitych, 
ważących niekiedy po kilka centnarów i osa
dzonych w granitach i gnejsach. Znajduje 
się w górach Olbrzymich, w Oampolongo (koło 
S. G otarda) w dolomicie, na Uralu koło Mia- 
ska, w barzowskich kopalniach złota, gdzie 
wraz z minerałem feldspatowym tworzy skałę 
nazwaną przez G. Rosego barzowitem. Duże 
masy korundu zwyczajnego występują rów
nież we wschodnich stanach Ameryki pół
nocnej.

Szczególnie ważną odmianą korundu zwy
czajnego je s t szmirgiel, tworzący masy dro
bnoziarniste lub zbite, złożone z ziarn szafiru, 
magnetytu i innych domięszek. W  postaci 
proszku znany on jest od czasów najdawniej
szych, jako wyborny środek szlifujący. W y-

') Przejście Wenery i wyznaczenie odległo
ści słońca.” Wsz3chś. z r. 1883, str. 205.
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raz  hebrajski szamir (Jerem . 17,1) zdaje się 
wskazywać, że z własnościami minerału tego 
obeznani już byli starożytni mieszkańcy Azyi 
mniejszej. Najlepsze gatunki szmirglu po
chodzą z wyspy Naxos, podlejsze zaś, jak  
mówi Kluk, z Azyi mniejszej, z okolic miasta 
Magnezyi, Smyrny i in. Szmirgel naksyjski 
stanowił przez długi czas monopol anglików, 
dopóki nie znalazł konkurenta w szmirglu 
amerykańskim (Massachusetts). Przyrządza
nie i oczyszczanie szmirglu odbywa się, we
dług JEłiiyego, w sposób następujący. Skałę 
szmirglową tłucze się na drobne kawałki, 
z których najczystsze miele się następnie 
w młynkach żelaznych. Otrzymany stąd pro
szek poddaje się płókaniu i sortuje według 
■czasu, jak i jest potrzebny do osadzenia się 
z w7ody różnej grubości proszków. W  ten 
sposób oddzielają kilka gatunków proszku 
•szmirglowego, a mianowicie: 15, 8, 4, 2, 1 i >/2 
minutowy. Nie potrzebuję dodawać, że pierw
szy jest najdelikatniejszy, ostatni zaś—naj
grubszy. Szmirgel posiada bardzo rozległe 
i  ważne zastosowanie przy szlifowaniu i pole
rowaniu metali, kamieni drogich i szkieł, 
a  w pracowniach mineralogicznych jest on 
nieodzownie potrzebny do sporządzania p re
paratów (szlifów) mikroskopowych ze skał 
i  minerałów.

Korund znajduje prócz tego ważne zasto
sowanie w mechanizmie zegarków kieszonko
wych. Tak np. niebieska i zielona odmiany 
korundu zwyczajnego, znajdowane na wulka
nie Couper (dep. H aute Loire), stanowią dla 
swej szczególnej twardości osobny artykuł 
handlu genewskiego. Z  korundu przezroczy
stego i bezbarwnego wyrabiane są czasami 
soczewki do mikroskopu; ponieważ jednak ko
rund jes t ciałem podwójnie załamującem 
światło, przeto soczewki muszą być tak szli
fowane, aby oś główna kryształu zlewała się 
z osią instrum entu, gdyż w tym tylko kierun
ku soczewka jest pozbawioną dwójłomności.

Co się tyczy szlachetnych odmian korundu, 
to  użytek ich jest powszechnie znanym: nale
żą one do najwyżej cenionych klejnotów. 
W artość ich zależną jest od koloru, przezro
czystości i wielkości. Wogóle duże rubiny 
są daleko rzadsze, niż szafiry. Największy 
ze znanych dotychczas rubinów ma jakoby 
posiadać wielkość ja ja  gołębia (w stanie oszli
fowanym). Rubiny znacznej wielkości, ważą

ce w stanie surowym po kilkaset, a nawet 
i tysiąc przeszło karatów, ja k  np. przedsta
wiony na fig. 7, znajdowane są rzeczywiście, 
ale posiadają zwykle braki w postaci plam
1 t. p. Rubiny o nieskazitelnej przezroczy
stości i wadze, wyższej nad 12—15 karatów, 
należą wogóle już do rzadkości, jakkolwiek 
daje się słyszeć i czytać o rubinach, ważą
cych 50, 240 i 436 karatów '). Największy 
szafir ma ważyć 951 karatów. Żółte szafiry 
(topazy wschodnie) dochodzą również do 
znacznej wielkości 1573/ t  karata. Rubiny 
o barwie ciemnej, przed któremi, jak  powiada 
Agricola, oko zadrżeć musi, ceniono dawniej 
daleko wyżej, niż dyamenty. Tak np. Benve- 
nuto Cellini szacował karat rubinu pierwszej 
wody na 300 skudów, karat zaś dyamentu— 
tylko na 100 . N a licytacyi majątku markiza 
de Drec w Paryżu sprzedano rubin, ważący
2 '/a karata, za 14000 franków! Z a  czasów 
naszego K luka rubiny były ,.prawie w jednej 
cenie z dyamentami, i w całości ważący jeden 
karat, gdy będzie przedniego gatunku, 100 
talaram i zapłacić się musi: to się zaś ma ro
zumieć o ślifowanyin.” Szafir z powodu 
większego rozpowszechnienia cenionym był 
zawsze niżej. W  r. 1865 pierwszy k ara t ru 
binu oceniano na 30 złotych reńskich, szafiru 
zaś—tylko na połowę tej wartości. Im  ka
mień jest większy, tem każdy jego k ara t dro
żej kosztuje; cena zatem wzrasta nie propor- 
cyonalnie do ilości karatów, lecz równa się 
iloczynowi z połowy wartości pierwszego ka- 
ra tu  przez wagę kamienia, podniesioną do 
drugiej potęgi. Jeżeli zatem karat kosztuje, 
dajmy na to, 200 marek, to za kamień 3 ka
ratowy, wypadnie zapłacić nie 600, lecz 900 
m arek (100 X 32). Dzisiejsze ceny nie są zu
pełnie stałe, ale w każdym razie ładne, kar
minowe, bez najmniejszej wady rubiny, p ła
cone są drożej od dyamentów; zwłaszcza ka
mienie po nad 3 karaty kosztują od 300 do 
400 marek za karat. Gatunki niższe, naj
bardziej liczne i rozpowszechnione, m ają war
tość zaledwie 20 marek za karat, średnie— od

') Karat nie jest jednostką stalą; w krajach 
europejskich waży on około 250 miligramów. 
(We Francyi 1 kar. =  205,5 mg, w Anglii—  
205,409 mg, w Berlinie— 205,44, w Wiedniu—  
206,13, gdy w Lipsku i Amsterdamie równe 
205 mg).
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100 do 150 marek. Cena szafiru nie przenosi 
nigdy 200 m arek za kara t, zwykle jednak 
jest znacznie niższą i spada do 20 marek. 
W artość rubinów w porównaniu z szafirami 
wzrosła dziś jeszcze wyżej, gdyż jest potrój
ną; dawniej szafiry były tylko dwa razy tań
sze od rubinów. Szafir żółty ma prawie taką 
samą wartość, ja k  niebieski; zielony zaś, na
der rzadki, je s t prawdopodobnie najdroższy. 
Jakkolwiek kolor szafiru i rubinu ma wielki 
wpływ na cenę kamienia, ale i moda odgrywa 
w tym względzie ważną rolę. Zwykle najwy
żej bywa ceniony czerwono-krwisty rubin (ko
loru sang de pigeon); rubiny z delikatnym 
odcieniem fioletowo-niebieskawym są także 
bardzo kosztowne. Co się tyczy szafirów, to 
obecnie najbardziej poszukiwane są odmiany 
ciemne, prawie czarno-niebieskie, chociaż nie 
są one tak  przezroczyste i nie posiadają tak 
silnego blasku, ja k  kamienie o barwie jaśniej
szej.

Wysokie ceny, jak  również okazałe cechy 
zewnętrzne rubinów i szafirów wywołały chęć 
sztucznego ich naśladownictwa, a właściwie 
mówiąc fałszowania. O ile bowiem sztuczne j 
odtworzenie czyli synteza jakiegoś m inerału ; 
ma na celu widoki przedewszystkiem nauko
we i jest jednem  z najwznioślejszych zadań 
umysłu ludzkiego, o tyle podrabianie czyli 
fałszowanie kamieni drogich jest przedsię- 
biorstem, obrachowanem na zyski materyal- 
ne i oszustwo. Musimy zatem ściśle odróżniać 
„kamienie sztuczne” od fałszywych. Pierw 
sze są produktami, otrzymywanemi w p ra
cowniach naukowych, nieróżniącemi się pod 
żadnym względem istotnym od swych pier
wowzorów naturalnych, drugie zaś nie mają 
z temi ostatniemi zazwyczaj nic wspólnego 
ani pod względem chemicznym, ani fizycznym 
i naśladują tylko cechę zewnętrzną i przy
padkową, j aką j  est zabarwienie. Do imitacyj 
kamieni drogich używane są najrozmaitszego 
składu stopy szkliste z domięszką odpowie
dnich ilości pierwiastków barwiących.

Usiłowania imitacyi rubinu należą, zdaje 
się, do bardzo dawnych, gdyż już w grobach 
celtyckich znaleziono szkło rubinowe. Zna- ; 
ne są również wspaniałe wazy starożytne (an
tyki), przechowywane obecne w muzeum bry- 
tańskiem, a wyrabiane ze szkła o ślicznej bar- j  

wie ciemnoniebieskiej. Pliniusz wspomina ; 
o nich wyraźnie (adultenatnr maxime tinctu- |

ra), przypisując sztukę naśladownictwa szafi
ru  pewnemu królowi egipskiemu. Dzisiejsze 
imitacye bardzo dobrze naśladują kolor 
i blask rubinów i szafirów rzeczywistych; 
przygotowywane są one zwykle z t. zw. szkła 
Strassa, zawierającego 41,2%  krzemionki,. 
8,4 tlenku potasu, 50,4 tlenku ołowiu. D la 
zabarwienia na kolor rubinu na 48 cz. szkła 
dodają 1  cz. t. zw. purpury Kassyusza, 1 cz. 
tlenniku złota, 1 cz. siarku złota, 1  cz. nad
manganianu potasu, 6 cz. kryształu górskiego 
Kolor szafiru otrzymuje się za dodaniem do 
tegoż szkła 0,125 węglanu kobaltu. Podo
bnych przepisów i recept istnieje wielkie 
mnóstwo. Tlenek ołowiu używa się w tych 
stopach dla nadania im większego połysku 
i wyższej zdolności łamania światła, w stosun
ku do szkła zwyczajnego. Te i tym podobne 
imitacye szklane rubinów i szafirów z łatwo
ścią dają się odróżnić od kamieni natural
nych: są one przedewszystkiem znacznie mniej 
twarde od tych ostatnich; jeśli bowiem tw ar
dość imitacyi oznaczymy przez 6, to twardość 
rubinu wyniesie 9; nie posiadają zdolności po
dwójnego łamania światła, a  co zatem idzie, 
nie wykazują ani dwubarwności, ani teź zja
wisk polaryzacyi światła. Dalej stopy są 
zwykle lżejsze od kamieni prawdziwych; przy 
badaniu mikroskopowem można w nich zau
ważyć mnóstwo porów, ale bez zawartości 
płynnej, jak ą  Sorby wykrył w szafirach natu
ralnych. W reszcie szkła rozkładają się pod 
wpływem kwasu fłuorowodornego, gdy korund 
wpływowi temu opiera się najskuteczniej.

Częstokroć zamiast szlachetnych odmian 
korundu podstawiane bywają i, jako takie, 
sprzedawane inne z jakichbądź względów do 
nich zbliżone kamienie naturalne, ale mniej 
cenne. Takiemi surrogatami rubinu są: kap- 
rubin, rubinspinel, rubinbalais, almandyn, 
różowy topaz i turmalin (rubellit). Zam iast 
żółtych szafirów podsuwane są topaz i cytryn,, 
zielone zastępowane są przez szmaragd i chry- 
zolit, bezbarwne przez kwarc; imitacyą różo
wych stanowi hyacynt, fioletowych zaś— ame-r 
tyst (kwarc). W reszcie szafir właściwy, nie
bieski, ma swoich zastępców w kordyerycier 
niebieskim turmalinie i cyanicie. Z  drugiej, 
znów strony bezbarwny (biały) szafir stano
wić może rodzaj samozwańczego dyamentu.. 
W szystkie tylko co wymienione kamienie 
dają  się mniej więcej łatwo odróżnić od rubi
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nu i szafiru na podstawie dobrze już nam 
znanych istotnych cech korundu, jakiemi są: 
twardość, ciężar właściwy, dwójłomność 
oraz inne własności optyczne, jak  dwubarw- 
ność i jednoosiowość; wreszcie w niektórych 
razach odporność na działanie odczynników 
chemicznych.

A  teraz zwrócimy się do bardziej interesu
jącej i naukowej kwestyi sztucznego odtwa
rzania prawdziwych rubinów i szafirów. Z  po
między wszystkich usiłowań, mających na 
celu sztuczne otrzymywanie minerałów, do
świadczenia dotyczące korundu (resp. rubinu) 
należą do najszczęśliwszych i najudatniej- 
szych. Począwszy od r. 1837 cały szereg 
znakomitych badaczów francuskich (Gaudin, 
Senarmont, Ebelmen, H . Sainte-Claire De- 
vill, Caron, Debray, Hautefeuille i in.) po
święca badania swe między innemi i temu 
przedmiotowi, z zupełnem pod względem 
naukowym powodzeniem. Ale tylko pary
skiemu chemikowi Frem y po wielu latach 
skrzętnych poszukiwań udało się wreszcie wy
naleźć sposób otrzymywania nietylko dobrze 
wykształconych i odpowiednio zabarwionych, 
lecz także dużych i grubych kryształów rubi
nu i szafiru, zdatnych do szlifowania i niczem 
się od naturalnych nieróżniących. Je s t to 
zaiste pierwszy i jedyny wypadek tak zupeł
nego odtworzenia wszystkich własności mine
ra łu  w pracowni naukowej, gdyż postać kry
staliczna, skład chemiczny, twardość, ciężar 
właściwy, kolor, przezroczystość i załam a
nie światła w korundach Fremyego i natural
nych są zupełnie identyczne. I  tylko doświad
czone oko wytrawnego badacza potrafi wy
kryć za pomocą szkieł silnie powiększających 
pewne różnice w mikroskopowych wrostkach 
obu produktów: sztucznego i naturalnego.

Zanim przejdę do bardziej szczegółowego 
opisu doświadczeń Fremyego, nie od rzeczy 
tu  będzie wspomnieć o licznych a rozmaitych 
metodach, jakiemi korund był otrzymany 
przez jego poprzedników. Ogólne choćby 
zapoznanie się z temi metodami ułatwi nam 
w dalszym ciągu wyrobienie poglądu na po
wstawanie tego minerału w przyrodzie. Kry- 
stalizacya tlenku glinu dokonywaną była 
rozmaitemi sposobami: na drodze wodnej, 
przez sublimacyą i ze stopów ognisto-płyn- 
nych. Senarmont otrzym ał drobne, romboe- 
dryczne kryształki korundu, ogrzewając do

350° wodny roztwór chlorku glinu w naczy
niu zamkniętem, a  więc przez podwójną wy
mianę pomiędzy pierwiastkami soli glinowej 
i wody. Innego zupełnie sposobu użył Ebel
men: rozpuszczał on w tem peraturze podwyż
szonej bezpostaciową glinkę w nadmiarze 
lotnego topnika, jakim był boraks; rezultatem 
tej operacyi było powstawanie na dnie tygla 
również romboedrycznych kryształków o ścię
tych wierzchołkach; N a drodze sublimacyi 
ładne i duże kryształy korundu otrzymali H . 
Sainte-Claire Deville i Caron. Doświadczę 
nia swoje prowadzili oni w tyglu z węgla ro
gowego i w silnie podsycanym ogniu; na dnie 
tygla umieszczali fluorek glinu, a po nad nim 
zawieszali w miseczce kwas borny. Przez 
zetknięcie się lotnego fluorku glinu z kwasem 
bornym następował podwójny rozkład, przy- 
czem tlenek glinu osiadał na ściankach tygla, 
a fluorek boru ulatniał się. W  celu zabar
wienia swych produktów na kolor rubinu lub 
szafiru, dodawali wymienieni badacze do 
fluorku glinu niewielkie ilości fluorku chromu. 
Zasługuje także na uwagę doświadczenie 
Hautefeuillea, który skrystalizował bezposta
ciowy tlenek glinu, działając nań w tem pera
turze jasnej czerwoności, kwasem fluorowo- 
dornym. Gaz ten nie bierze, jak  się zdaje 
w zachodzącym tu procesie czynnego udziału, 
ale obecność jego wywołuje w nieznany spo
sób krystalizacyą glinki bezpostaciowej. Ciała 
tego rodzaju, jak  fluorowodór, nazwane są 
przeto czynnikami krystalizującemi (agents 
mineralisateurs). Przypisują im niektórzy 
badacze zbyt może ważne znaczenie w spra
wie powstawania pewnej liczby minerałów 
w przyrodzie.

Przechodząc do doświadczeń Fremyego, 
nadmienić wypada, że były one prowadzone 
na dużą skalę i miały na celu przedewszyst- 
kiem otrzymanie dużych kryształów rubinu. 
Pierwsze doświadczenia Fremyego, wykonane 
wspólnie z Feilem, polegały na stapianiu 
glinki z minią w tyglu kamiennym. Z  po
czątku tworzył się łatwo topliwy glinian oło
wiu, który jednak pod wpływem krzemionkir 
zawartej w ściankach tygla, rozkładał się po
woli, wydzielając napowrót tlenek glinu, ale 
już w postaci krystalicznego rubinu i tworząc 
w zamian krzemian ołowiu. W  rezultacie, po 
wystygnięciu i rozbiciu tygla, stop składał się- 
z części szklistych krzemianu ołowiu i próżni



442

■wypełnionych ładnemi kryształami rubinu 
(geody). K ryształy te nie były jednak do
statecznie duże i grube, aby się mogły nada
wać do szlifowania; przedstawiały one sku
pienia cienkich, blaszkowatych rubinów (rubis 
lamelleux/). Chociaż więc operacye te były 
prowadzone w wielkich tyglach i dostarczyły 
ostatecznie kilka kilogramów rubinu, musiały 
być jednak w końcu zaniechane, gdyż zawsze 
prowadziły tylko do powstawania kryształów 
płaskich, tabliczkowatych, przedstawiających 
kombinacyą silnie rozwiniętej płaszczyzny 
wierzchołkowej i bardzo podrzędnego s łu ja  
sześciobocznego. W skutek tego zwrócił się 
F rem y do innej metody, w której ważne zna- 
czen e ma fluor. Chodzi tu  mianowicie o prze
prowadzenie glinki bezpostaciowej w krysta
liczną za pośrednictwem czynników krysta- 
lizacyjnych. Do takich, jak  już wiemy, należy 
fluor. W prowadzany on je s t do doświadcze
nia w postaci fluorków metalicznych (barytu, 
potasu i wapnia), które jednocześnie obniżają 
punkt topliwości tlenku glinu. W ielokrotne 
próby wykazały, że do najlepszych rezulta
tów prowadzi ogrzewanie mięszaniny glinki 
zawierającej potaż z fluorkiem barytu  albo 
wapnia przy wolnym dostępie powietrza. P o 

wstają wtedy kryształy pięknie wykształcone, 
duże i grube. Potas nie odgrywa w doświad
czeniu tem żadnej roli czynnej (gdyż ulatnia 
się jako fluorek potasu), obecność jego zdaje 
się jednak bardzo sprzyjać wytwarzaniu się 
dużych kryształów.

Wolny dostęp wilgotnego powietrza jest 
także w tym celu niezbędny; porowatość tygla 
również ma wielkie znaczenie: w tyglach 
platynowych lub szczelnie zamkniętych do
świadczenia wypadały daleko gorzej, niż 
w porowatych i otwartych donicach glinia
nych, umożliwiających łatw ą cyrkulacyą wil
gotnego powietrza. Nawet rozmieszczenie 
w tyglu substancyj, do składu mięszaniny 
wchodzących, nie jes t bez znaczenia; do naj- 
udatniejszych należały te doświadczenia, 
w których ścianki tygla wyłożone były glinką 
i potażem, a środek jego wypełniały fluorki. 
Doświadczenia Fremyego trw ały po osiem 
dni, tem peratura wynosiła około 1500°, 
a  objętość porowatych tygli równała się 50 
litrom.

D la zabarwienia swych korundów dodaje 
Frem y do mięszaniny 3 do 4°/0 chromianu
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potasu i otrzymuje niczem nieróżniące się 
od naturalnych rubiny i szafiry. Jednak, jak 
już nadmieniliśmy, nie wyjaśnia to w zupeł
ności natury chemicznej barwnika w kam ie
niach naturalnych, w których znajdowano 
tylko niewielkie ilości żelaza. .Najwięcej za- 
gadkowem jest jednak zabarwienie szafirów 
niebieskich, odbarwiających się, jak  wiemy, 
w natężonym ogniu: gdyby barwnikiem ich 
był tylko chrom, to nie traciłyby go one 
w tem peraturze nawet bardzo podniesionej. 
N a fig. 9 przedstawione są sztuczne rubiny 
Fremyego: fig. 9c. wyobraża kryształy nie- 
szlifowane (19 razy powiększone) o mocno 
rozwiniętej płaszczyźnie wierzchołkowej, zaś 
fig. 9 a. i b.—wyroby jubilerskie, wykonane 
przez p. Taub w Paryżu.

Pomimo tak  licznych, a rozmaitych sposo
bów otrzymywania korundu w pracowniach 
naukowych, warunki powstawania tego mine
ra łu  w przyrodzie nie są dokładnie wyjaśnio
ne. J a k  wiemy z poprzedniego, znajdowany 
on bywa w lawach (tu  zaliczają się między 
innemi sławne rubiny birmańskie), w grani
cie lub piaskach z niego powstałych (jak np. 
na Cejlonie), wreszcie w skałach gnejsowych 
i łupkach krystalicznych (szmirgel). Rzecz 
jasna, że minerały osadzone w skale musiały 
powstać na tej samej drodze, na jakiej utwo
rzyła się sama skała. Z  powyższych trzech 
kategoryj skał, w których łonie występują 
korundy, tylko warunki powstawania law są 
mniej więcej dobrze znane, co zaś się tyczy 
granitów, gnejsów i łupków krystalicznych, 
to panuje tu  zamęt niemały. Gdy jedni przy
pisują im pochodzenie ogniowe, drudzy sta ra
ją  się objaśnić ich powstawanie za pomocą 
wysokiego ciśnienia, gorących roztworów 
wodnych, działania czynników krystalizacyj- 
nych i t. d. Stąd i obecność w tych skałach 
korundu rozmaicie bywa tłumaczoną. Mi- 
chel-Levy i Fouąue, nadając syntezom Hau- 
tefeuillea i Sainte-Claire Deyillea (patrz wy
żej) znaczenie zbyt ogólne, twierdzą, że ko
rund powstaje w przyrodzie pod wpływem 
kwasu fluorowodornego resp. chlorowodorne- 
go. Doelter znowu na podstawie własnych 
doświadczeń (otrzymał on korund przez roz
kład chlorku glinu w roztworze węglanu 
alkalicznego) uważa tworzenie się korundu 
na drodze wodnej, pod ciśnieniem, za naj
prawdopodobniejsze. Aby zaś pogodzić swój

W S Z E C H S W IA T .
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pogląd z faktom znajdowania się szafirów 
i  rubinów w lawach, przypuszcza tenże uczo
ny, że dostały się one tam  z wnętrza ziemi 
przypadkiem i w stanie już gotowym! Nikt 
dzisiaj nie wątpi, że jeden i ten sam minerał 
może tworzyć się w naturze rozmaitemi spo
sobami. Byłoby więc rzeczą nienaukową 
i niekrytyczną podciągać powstawanie korun
du w przyrodzie pod jakiś schemat ogólny, 
choćby oparty na doświadczeniu, ale niezgo
dny ze spostrzeżeniami geologicznemi. Czyż 
nie jest daleko prościej i logiczniej postawić 
kwestyą w taki sposób: korund, osadzony 
w bazalcie, utworzył się tak  samo, jak  inne 
minerały skałę tę składające, t. j. przez kry-

ci

okazało, zawierają w znacznej ilości korund 
(10— 15% ). Doświadczenia moje prowadzo
ne są w piecu Siemensa, a więc pod zwykłem 
ciśnieniem atmosferycznem i bez współudzia
łu jakichkolwiek „czynników krystalizacyj- 
nych.” Krystalizacya korundu odbyła się tu  
w sposób nadzwyczaj prosty: stopy mocno n a
sycone glinką (zawierają jej około 40°/o), 
stygnąc wydzieliły z siebie jej nadm iar w po
staci kryształków korundu, mających około 
1  m m  w średnicy i łatwo dających się odróż
nić w masie stopu gołem okiem. Za pomocą 
prostych manipulacyj chemicznych można je 
z łatwością oddzielić od pozostałych części 
składowych stopu, jakiemi są feldspat, augit

Fig. 9.

•stalizacyą ognisto-płynnej masy szklistej, jak 
kolwiek na  tej drodze sztucznie otrzymanym 
nie był; co zaś do korundu, znajdowanego 
w gnejsach, łupkach krystalicznych i t. p., to 
czy powstał on z roztworu wodnego, czy pod 
wpływem czynników krystalizacyjnycb, roz
strzygnąć trudno, albowiem geneza tych skał 
nie jes t dziś jeszcze dostatecznie wyjaśnioną.

Nie ośmieliłbym się występować przeciw 
zasłużonej skądinąd powadze prof. Doeltera, 
gdybym słów powyższych nie mógł poprzeć 
faktami. Zajm ując się od paru  lat syntezą 
skał i minerałów w hucie szklanej „Targó
wek,” otrzymałem, między innemi, kilka sto
pów, które, jak  się przy ich bliższem badaniu

oliwin, magnetyt i in. Szczegółowe badanie 
oczyszczonego w ten sposób proszku krysta
licznego wykazało, że posiada on wszystkie 
istotno cechy korundu naturalnego, jak  pod 
względem krystalograficznym, tak i pod 
względem chemicznym i optycznym. Co się 
tyczy składu chemicznego samych stopów, to 
zbliżają się one do niektórych bazaltów.

N a podstawie tych faktów, doszedłem do 
przekonania, że w lawach korund powstaje 
wprost przez krystalizacyą nadmiaru zawar
tej w nich glinki. Wniosek ten nie wyklucza 
bynajmniej innych sposobów tworzenia się ko
rundu w przyrodzie, jak  tego zresztą dowo
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dzą pewne spostrzeżenia geologiczne, a także 
liczne a rozmaite syntezy tego minerału.

J . Morozewicz.

K IL K A  SŁÓW O FLORZE

HOWEJ Z S t J J T D T l
Ciekawą cechą flory Nowej Zelandyi jest 

stosunek między roślinami kwitnącemi a róź- 
nemi urządzeniami, potrzebnemi do zapłod
nienia kwiatów. Podróżni są zwykle zdzi
wieni przeważającym ciemnym odcieniem 
wiecznie zielonych roślin i pozornym fei-ąkiem 
kwiatów. W  związku z tem  jest b rak  wiel
kich owadów, zwłaszcza łuskoskrzydłjch 
i błonkoskrzydłych, które w innych krajach 
tak  są czynne przy zapłodnieniu ro ś l im ^ a ło  
jednak znamy roślin o tak  wspaniałych kwia
tach jak  Clianthus princeps, lub przepyszny 
biały Clematis indivisa, i bezwątpienia niepo
zorne kwiaty ma tylko flora nizin. E lora na 
górach, po za strefą krzaków, t. j. począwszy 
od 3 000—5 000 stóp wysokości, przeciwnie, 
je s t bogato ukwiecona ale i tam, z wyjątkiem 
kilku tak wspaniałych gatunków ja k  Ranun- 
culus Lyellii, większość kwiatów zwraca 
uwagę przez swoje skupienie i niemal wszyst
kie są białe, a rzadko białe z odcieniem nie
bieskim lub fioletowym. Pojedyncze kwiaty 
u Pygmaea, Helophyllum, Donatia są małe, 
ale zwracają uwagę, bo są ułożone w balda- 
chy, mające jednę do trzech stóp w średnicy, 
i tak obfite, źe się z sobą stykają. Bardzo 
są dziwne kwiaty rodzaju Raoulia, należące
go do złożonych. Sama roślina jes t m ała, 
ledwo kilka cali wysoka; ma bardzo wiele ga
łązek, z których każda jest zakończona głów
ką, otoczoną czysto białemi pochwami, nada- 
jącemi kwiatom wygląd stokroci. Kwitnie 
w ogromnych ilościach na stokach gór i zda- 
leka robi wrażenie stada owiec, i nieraz pa
sterze za owce je  biorą, choć są opatrzeni 
w lunety; ludność miejscowa nazywa stąd nie
które gatunki owcami roślinnemi, zwłaszcza 
R. mamili a ris.

Pomimo, że mało jest dużych owadówr 
zwłaszcza z dwu wymienionych rzędów, wiel
ką jest jednak ilość kwiatów, zapładnianych 
przez owady; można liczyć, że stanowią one 
'/4 całości, bo są mniej albo więcej duże, pa
chnące, lub mają miodniki, lub rozwijają prę
ciki przed słupkami, co też się łączy z zapłod- 
nieniem przez owady. Rośliny zaś, rozwija
jące naprzód słupki, są zapładniane przez 
wiatr.

Muchy i inne błonkoskrzydłe są bardzo 
czynne przy zapłodnieniu roślin, ale przez 
ostatnie 20 do 30 la t naturalne stosunki bar
dzo się zmieniły, z powodu wprowadzenia 
i szybkiego rozmnożenia się ptaków owado- 
żernych. W iele dużych i włosistych gatun
ków much, dawniej bardzo pospolitych, dziś 
są stosunkowo rzadkością, a wytrzebienie za
rośla też przyczyniło się nietylko do wynisz
czenia ja j gąsienic i samych owadów, ale po
zbawiło owady przytułku.

K ilka gatunków" roślin, o wielkich kwiatach 
jes t zapładnianych przez różne ptaki i nawet 
przez dwa lub trzy gatunki papug. Zapłod
nienie roślin takich, jak  Euchsia, Metroside- 
ros, Phrynium, zdaje się wr zupełności zale
żeć od ptaków. Pszczoły i trzmiele spełniają 
również czynność roznoszenie pyłku.

Innym ciekawym rysem flory nowozelandz
kiej, którego, jednak niemożna sobie wyja
śnić, jest fakt; źe zawiera wiele roślin roz- 
dzielnopłciowych, z nich wiele ma niepozorne 
kwiaty, jak  Astelia, Tupsia, ale są one prze
znaczone do zapłodnienia przez owady, bo 
m ają zapach i miodniki. N a wyspach zaś 
archipelagu Lord Auckland i Campbell, któ
re m ają charakter oceaniczny, bo od więk
szych lądów są oddzielone oceanem, jest dużo 
pięknie kwitnących roślin, jak  np. Pleurophy- 
llum, Celmisia, Gentiana, Anthericum; ta  
ostatnia jest rozdzielno-płciowa, a tam te 
prawdopodobnie rozwijają naprzód słupki, 
ale m ają bardzo piękne i wpadające w oko 
kwiaty. N a wyspach znowu Chatham, je s t 
śliczna blado niebieska niezapominajka (My- 
octidium nobile), jakby stworzona na przynę
cenie owadów, ale się zapładnia sama. Nie 
badano dotąd owadów z tych wysp, a trzeba 
pamiętać, źe te wyspy są małe i nawiedzane 
przez silne wiatry, powstaje więc pytanie, jak  
się kwiaty zapładniają, zwłaszcza rozdzielno- 
płciowe, jak  Anthericum?
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Oto są niektóre z ciekawszych kwestyj, j a 
kie powstały przy badaniu flory Nowej Zelan- 
dyi i wysp sąsiednich przez ostatnie kilka lat. 
Rozwiązanie nasuwających się pytań objaśni 
nam  stosunki biologiczne, jakie dawniej ist
niały na tych wyspach i geograficzne roz
mieszczenie organizmów tam żyjących.

Z  angielskiego streściła M. Twardowska.

SPRAWOZDANIE.

Prof. dr N. Cybulski. Spirytyzm i hipnotyzm. 
Kraków 1804, 49 str.

Kołowacizna spirytystyczna, jaka przed nie
dawnym czasem ogarnęła pewne grono warszaw
skie i niemałą także wrzawę wznieciła w pismach 
codziennych, skłoniła prof. Cybulskiego do wystą
pienia z wykładem publicznym, ilustrowanym do
świadczeniami hipnotycznemi. Treść owego wy
kładu podana jest w powyższej broszurze. Uczo
ny badacz stara się w niej dowieść, że uczestnicy 
zebrań spirytystycznych pod wpływem autosugge- 
styi wpadają w stan hipnotyczny, w którym do
znają wszelkich wrażeń czuciowych, słuchowych 
i wzrokowych (o ile na to zezwala panująca na 
„seansach” ciemność), poddawanych im przez 
wprawne medium. Choć dla zwykłych podobnych 
zebrań pogląd ten wydaje się wielce uzasadnio
nym, większość jednak uczęstników w warszaw
skich zebraniach zapewne nie wpadała w stan hip
notyczny, ale ulegała innemu zboczeniu chronicz
nemu, a mianowicie brakowi prawdziwie nauko
wych poglądów i zasad. Szczególnie ujawnił się 
ten brak u lekarzy, licznie przyjmujących udział 
w owych zebraniach. Kilku z nich zjednało sobie 
w nauce zaszczytne imię, lecz zabrakło im odwa
g i do otwartego wyjawienia wrażeń doznanych 
na „seansach.” Jeden tylko przyrodnik pozostał 
wiernym zasadom naukowym i nie zawahał się 
odważuie wystawić na brutalne pociski fanatyków 
spirytystycznych. W broszurze prof. C. wybornie 
streszczona jest cała sofistyka zapalonych zwolen
ników spirytyzmu. Obok tego spotykamy tam 
zwięzły wykład głównych czynności fizyologicz- 
nych i psychologicznych układu nerwowego, zgo
dny z poglądami nieco szczegółowiej rozwiniętemi 
w artykule niedawno wydrukowanym w niniej- 
szem piśmie.

II. H.

SEKCYA CHEMICZNA.

Posiedzenie 9-e w r. 1894 Sekcyi chemicznej 
odbyło się d. 16 czerwca 1894 r. w budynku 
Muzeum przemysłu i rolnictwa.

Protokuł posiedzenia popi-zedniego został od
czytany i przyjęty.

P. Maksymilian Flaum wypowiedział rzecz
0 związkach żelaza w świecie organicznym. Że
lazo występuje w świecie organicznym w postaci 
związków organicznych, niedających zwykłych 
odczynów soli żelaznych z siarkiem amonu, lub 
żelazocyankiem potasu, lecz istota związków 
owych nie jest jeszcze dokładnie poznaną. Bunge 
badał na żelazo żółtko jaj, mleko, nasiona strącz
kowe i przypuszcza, że hematogen t. j. ich istota 
barwiąca tworzy związek natury nukleoalbumino- 
wej. W jaki sposób związki te powstają, nie jest 
też wiadomem. Wzorem związków żelaza świata 
organizowanego jest hemoglobina. Brak jej we 
krwi jest objawem choroby, błędnicy. Otóż błęd
nica leczy się zwykle rozmaitemi solami żelazne- 
mi z dobrym skutkiom. Lecz to bynajmniej nie 
znaczy, że farmaceutyczne związki żelaza są 
przez organizm przyswajane i działanie ich, we
dług Bungego, nie jest bezpośrednie, lecz pośred
nie t. j . żelazo zadawane, jako lekarstwo chroni 
od rozkładu hematogeny w przewodzie pokarmo
wym i przez to ułatwia ich wchłanianie. Prawie 
cała ilość żelaza przyjmowana w pokarmach, zo
staje wydzielana z kałem, względnie bardzo mało 
pozostaje w wątrobie, a do moczu przechodzi ono 
z pokarmów tylko w wyjątkowych wypadkach. 
P. Flaum badał doświadczalnie pytanie, czy żela
zo zadawane w postaci hemoglobiny ulega w or
ganizmie wchłanianiu, czy nie. A mianowicie p. 
Flaum karmił psa krwią w ilości oznaczonej
1 w kale oznaczał ilość hematyny, wyciągając ją  
stamtąd alkoholem, zakwaszonym kwasem siar
czanym. Z otrzymanych liczb wynika, że hemo
globina przez kiszki nie zostaje wchłoniętą. Wobec 
wyników swych badań p. Flaum uważa za wątpli
we zapowiedzi reklamowe licznych preparatów 
farmaceutycznych żelaznych przeciwblednicznych, 
takich jak hemol, liemogallol i t. d.

W dyskusyi nad tym przedmiotem p. Leppert 
wypowiedział przypuszczenie, że być może, że 
organizm zwierzęcy przyswaja sobie żelazo ze 
związków roślinnych tak samo zupełnie, jak 
wszelkie białko zwierzęce pochodzi z białka ro
ślinnego i że być może, że chlorofil jest owym 
rodzicem żelaza wchodzącego w skład ciała zwie
rzęcego. Na to pp. Flaum i Kolendo oświadczyli, 
że w skład chlorofilu żelazo nie wchodzi.

Następnie p. Karol Konopczyński odczytał 
rzecz o gazie wodnym. Gaz wodny wytwarza się 
jak wiadomo przez rozkład pary wodnej, prze
puszczanej nad żarzącerai się węglami w grani
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cach temperatury 1000°— 1 200°C. Ponieważ 
proces ten odbywa się z pochłanianiem ciepła, 
rozżarza się następnie węgle w prądzie powietrza, 
otrzymując tym sposobem jako produkt poboczny 
gaz generatorowy, składający się teoretycznie 
z 33,3°/0 CO i 66 ,7°/0 N, podczas gdy w skład 
gazu wodnego przeważnie wchodzą, CO (40°/o) 
i H2 (50°/o), oprócz domięszek C02 (4% ), N2 
(5% ), 0 2 (1% ), oraz małych ilości H2S, S iH ł
1 gazowego związku żelaza z tlenkiem węgla. 
Z mięszaniny tej tylko CO i H są gazami palne- 
mi; domięszki więc przed użyciem gazu należy 
usunąć.

1 m3 gazu wodnego przy spalaniu dostarcza
2 500 ca!., podczas gdy lwi3 gazu z węgla ka
miennego— 5 000 cal.; cena w Wiedniu lm 3:

* gazu wodnego 3 centy 
gazu z węgla kam. 9,5 cen*a, 

zatem 1000  cal. kosztuje w gazie wodnym 1,2 
centa, w gazie zwyczajnym 1,9 centa. Płomień 
gazu wodnego przy doprowadzeniu dostatecznej 
ilości powietrza wynosi 1 700C ., podczas gdy 
płomień gazu zwykłego w tychże warunkach do
chodzi tylko do 1 400° C., gaz wodny więc 1) ze 
względu na wydajność ciepła prawie dwa razy 
tańszy jest od zwykłego, 2) daje płomień znacz
nie mocniejszy. Nadaje się on przeto doskonale: 
1) do ogrzewania i gotowania domowego 2) do 
oświetlania.

Korzyści ogrzewania gazowego wskutek dosko
nałego zużytkowania i znakomitej regulacyi cie
pła są ogromne: podczas gdy w piecach kaflowych 
zużytkowujemy zaledwie 15°/0 ciepła węgli, w pie
cach gazowych wydajność cieplikowa dochodzi do 
90°/o. Koszty 1 000 cal. przedstawiają się na
stępująco:

przy opale węglem kamień, w piecach kafłow 
B gazem zwyczajnym
„ „ wodnym

Opał gazem zwyczajnym na pozór zdaje się 
znacznie droższym od opału węglem; pomimo 
tego gaz uważają za najpraktyczniejszy i najeko- 
nomiczniejszy środek ogrzewania, z powodu na
stępujących korzyści: piece gazowe zajmują mało 
miejsca, palenie odbywa się bez kopciu, niema 
więc tutaj tych codziennych przy opale drzewnym 
lub węgielnym kłopotów z czyszczeniem sadzy, ze 
swędem, z kupowaniem i transportowaniem węgła, 
oczyszczaniem pieca z popiołu i t. d. Trzeba 
przytem zwrócić uwagę na szybkie ogrzewanie 
się mieszkania gazem i bardzo wygodną regula- 
cyą ciepła. Zalety opału gazowego są tak oczy
wiste, że nawet stosunkowo drogi gaz z węgla 
kam. zyskuje coraz większe rozpowszechnienie 
w ogrzewaniu; tem oczywiściej występują korzy
ści opału znacznie tańszym gazem wodnym. Jesz
cze wyraźniej występują korzyści opału gazowego 
przy zastosowaniu go do kuchni. Zwykle w na
szych kuchniach zużywa się zaledwie 7°/0 ciepła 
węgli; natomiast przy opale gazowym— bezwzględ
nie do tego, czy używamy gazu zwykłego, czy też

wodnego— 50°/o wartości opałowej. 1000  cal, 
kosztują więc w Wiedniu;
przy opale na ogniskach węglowych 2,86 centa 

„ gazem z węgla kamień. 3,80 „
,, wodnym 2,49 „

Jako środek oświecający gaz wodny— przy zasto- 
sowaniu palnika Auera— z powodu swej taniości 
staje się niebezpiecznym konkurentem innych źró
deł światła; koszty godzinnej konsumcyi gazu 
wodnego dla wywołania św ia fła = 1 0 0 0  świec 
włącznie z kosztem zużywania się ciał żarowych 
wynoszą przy systemie palnika Auera zaledwie 
12,5 centa, niemal więc w dwójnasób taniej niż 
dla gazu zwyczajnego w tychże warunkach 
(23,0 c.); gaz wodny pod względem swej taniości 
przewyższa nawet światło elektryczne lamp łuko
wych, dla lamp łukowych bowiem koszty światła 
=  1000 świec wynoszą 38 centów. Jeden po
ważny zarzut stawiają gazowi wodnemu, miano
wicie jego własności trujące: zawiera on aż 40°/a 
CO; wszelkie więc stosowanie gazu wodnego było
by bardzo niebezpieczne, gdybyśmy nie mieli spo
sobu zauważyć jego wychodzenia na zewną'rzT 
choćby w najmniejszych ilościach; mamy jednak 
na szczęście znakomity sposób zapobiegający te
mu, mianowicie nadajemy gazowi bardzo silny 
zapach przepuszczając go nad merkaptanem.

Następnie p. Trzciński oświadczył, że na nara
dzie pp. Leona Nenckiego, Palmirskiego i Trzciń
skiego w sprawie kursu bakteryologii dla sekcyi 
ułożono, że wstęp do bakteryologii, wykład o mor
fologii bakteryj, o barwieniu bakteryj, o hodo
wlach i o bakteryoterapii prowadzić będzie u sie
bie w pracowni na ulicy Bednarskiej dr Palmirski, 
zaś zakres i plan wykładu chemicznej części bak
teryologii t. j . nauki o butwieniu i gniciu ma być

1.33 centy ( i  kilogr. węgla kam. 1,4 centa)
2,11 centy ( lm 3 g. zwykłego 9,5 centa)
1.33 centy (1 m3 g. wodnego 3,0 centa)

ułożony na posiedzeniu sekcyi, bo wobec rozwoju 
zymotechniki wykłady te mogłyby przyjąć za 
wielkie i zbyteczne rozmiary. Członkowie sekcyi- 
na wniosek przewodniczącego zgodzili się tę rzecz 
oddać w jego ręce.

Na tem posiedzenie ukończone zostało.

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

—  be. Kwiaty szparaga zwyczajnego, Aspa
ragus ofFicinalis L. Ani Kluk w swoim dykcyo- 
narzu roślinnym, ani Józef Jundziłł w opisaniu 
roślin, nie wspominają, że szparag zwyczajny, 
oprócz kwiatów obuplciowych, miewa także i roz-
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dzielnopłciowe. Brak tej wzmianki u powyższych 
autorów, z których pierwszy ogłosił swe dzieło 
na początku bieżącego wieku '), a drugi w r. 
1830, wynikać może albo z niedokładnych po- 
strzeżeń, albo z umyślnego pominięcia faktu do
brze im znanego, lub wreszcie z przyczyny, że 
okazy przez nich badane posiadały tak mały pro
cent kwiatów rozdzielnopłciowych, że uznali ob
jaw ten za przypadkowy, i jako taki nie starali 
się zaznaczyć. Dopiero Jakób Waga we florze 
polskiej wydanej przed czterdziestu kilku laty, 
nadmienia, że kwiaty w mowie będącej rośliny, są 
często rozdzielnopłciowe. Pizeciwnie Czerwia- 
kowski w opisaniu roślin jednolistniowych, druko- 
wanem w Krakowie r. 1852, nie mówi nic o kwia
tach obupłciowych, a tylko o rozdzielnopłciowych, 
dając tym sposobem niejako do zrozumienia że 
szparag zwyczajny innych nie posiada. Nowsi 
floryści niemieccy, jak np. dr Koch i Garcke, tak
że niejednakowe w tym przedmiocie wypowiadają | 
zapatrywania, gdy bowiem pierwszy uważa kwia- J  

ty szparaga zwyczajnego za nieprawdziwie roz
dzielnopłciowe (unacht dioecisch) drugi dodaje że 
są po większej części rozdzielnopłciowe. Ta nie
zupełna zgodność zdań w powyższej kwestyi, za
chęciła mnie do zbadania płciowości u okazów 
szparaga zwyczajnego, pochodzących z jednego 
z ogrodów Międzyrzeckich. Rozpatrzywszy bar
dzo znaczną ich liczbę, zauważyłem, że kwiaty 
z powodu rozmaitego stopnia rozwoju narzędzi 
rozrodczych, dają się rozdzielić na trzy kate- 
gorye.

Do pierwszej należą osobniki mające kwiaty 
z wykształconemi pręcikami i słupkiem zwyrod
niałym, to jest albo zredukowanym do zawiązka, 
albo posiadającym szyjkę bardzo nieznaczną, lub 
widoczniejszą, pozbawioną jednakże znamienia. 
Rozumie się że kwiaty tego rodzaju nie wydają 
owoców, gdyż słupek dotknięty częściową lub zu
pełną atrofią nie może być zapłodniony.

Druga kategorya najmniej liczna obejmuje 
osobniki o kwiatach z prawidłowemi pręcikami 
i słupkiem pozornie normalnym, składającym się 
z zawiązka, szyjki i znamienia trzyklapowego, 
o klapach wszakże mniej wyraźnych. Pyłek osia
dający na takich znamionach, wytwarza często 
liczne łagiewki, które czy to dla tego że niedo- 
chodzą do zalążków, czy też z innej przyczyny, ; 
nie są w możności wywołać zapłodnienia, dotąd I 
bowiem nigdy nie widziałem aby kwiaty powyż
szego typu produkowały owoce.

Do trzeciej ka,tegoryi należą osobniki posiada
jące kwiaty nieco mniejsze niż u dwu poprzed
nich, opatrzone słupkiem w zupełności wykształ
conym i pręcikami zawsze zmamiałemi, w wielu 
razach przeobrażonemi w drobne płatki: tylko 
kwiaty tego ostatniego typu wydają owoce. Li-

') Mówię tu o wydaniu Dykcyonarza, które było 
drukowane w Warszawie między rokiem 1805 
a 1811.

czebny stosunek osobników między wspomnianemi 
trzema kategoryami, wyrażają w przybliżeniu na
stępujące cyfry: 10, 2, 6, czyli że okazy z nor- 
malnemi pręcikami są dwa razy liczniejsze, od 
okazów z prawidłowemi słupkami.

Z powyższego zbadania widzimy, że kwiaty 
szparaga zwyczajnego, rozpatrywane z punktu 
widzenia morfologicznego, należy poczytać za roz
dzielnopłciowe i obupłciowe, uważane zaś ze 
względu fizyologicznego są tylko rozdzielnopłcio
we. Czy tak samo przedstawiają się okazy ho
dowane w innych ogrodach, na to odpowiedzieć 
nie umiem.

—  sk. Wysokość zorzy północnej udało się 
oznaczyć p. Arturowi Harvey dnia 15 lipca 1893- 
r. Podczas zjawiska tego mianowicie roztoczył 
się luk zorzy północnej przez zenit Toronto od 
wschodu ku zachodowi, w jednostajnej prawie 
szerokości od 5° do 7°; można go było obserwo
wać przez kilka minut, poczem szybko się roz
wiał. Tenże sam łuk obserwował p. Lumsden 
w Bala, w odległości 110 mil angielskich na pół
noc względem Toronto; w miejscu tem łuk przed
stawiał się na niebie o 5° na północ równika, 
czyli 40° na południe zenitu tego miejsca. Z da
nych tych oblicza autor, że łuk ten zorzy północ
nej wzniesiony był na 166 mil angielskich czyli 
265,6 kilometrów, szerokość zaś jego czyniła 15 
mil ang. czyli 24 km.

(Naturę).

—  sk. Energia mechaniczna cząsteczek gazo
wych. Według teoryi mechanicznej gazów czą
steczki ich pozostają w żywym ruchu. Jeżeli 
więc ciężar czyli raczej masę cząsteczki danego 
gazu pomnożymy przez średnią jej prędkość, 
otrzymamy siłę żywą czyli energią mechaniczną 
tej cząsteczki. Rachunki te przeprowadził p. Je
rzy Gore dla znacznej liczby gazów, zarówno 
pierwiastków jak i gazów złożonych, a otrzymane 
iloczyny okazały się równe, a przynajmniej przed
stawiają drobne tylko różnice. Wypada stąd, że 
ilości energii mechanicznej, jaką posiadają czą
steczki gazów w jednakiej temperaturze i pod 
jednakiem ciśnieniem są między sobą równe. Dla 
gazów zbadanych przez p. Gore, średnia ta ener
gia mechaniczna przypada między granicami 
3 339 840 i 3 393 090.

(Philos. Magazine).

—  tr . Krystalizacy* złota. P. Riversidge, 
prowadząc doświadczenia nad redukcyą złota, 
przekonał się, że płyty złote przyjmować mogą 
wejrzenie podobne do tego, jakie widzieć można 
na płytach cynku i żelaza galwanizowane. Objaw 
ten wywołują drobne kryształki prostokątne; 
można je otrzymać przez umieszczenie listków 
złota malarskiego w kwasie chlorowodornym 
wrącym.

(Revue scient.).
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—  Ibr. Stapianie i parowanie ciał trudno to-
pliwych. Przy pomocy swego pieca elektryczne
go H. Moissan badał wpływ wytwarzanej w tym 
piecu nader wysokiej temperatury na wiele ciał 
trudno topłiwyęli.

Kawałek miedzi ważący 1 0 3 ^ po 5 minutowem 
ogrzewaniu za pomocą 3,50 amp. przy napięciu 
70 w. stracił wskutek parowania 26 g. Para 
miedziana zapalała się na powietrzu wydzielając 
żółty dym.

Glin parował już przy użyciu 250 amp. i 70 
woltów. 6 gramów złota ulotniło się w 6 minut 
(360 amp., 70 wolt), wydzielając żółto zielone 
dymy, z których potem osadziły się mikroskopo
we kulki złota. Również udało się wyparować 
mangan, żelazo, uran i krzem. Węgiel zamienił 
się w piecu na grafit.

Z tych tlenków, które dotąd uchodziły za nie- 
topliwe, Moissan stopił a nawet wyparował ma- 
gnezyą i wapno. Magnezya, trudniej od wapna 
parująca, wymagała użycia 100 amp. o napięciu 
80 wolt,

Dotąd działaniu Moissanowskiego pieca oparły 
się tylko niektóre krystaliczne związki krzemu 
i węgla z metalami.

(Comp. rend.).

ROZMAITOŚCI.

—  tr. Stop złota i glinu, który znajdzie może 
zastosowanie do wyrobu monet, odkryty został 
przez p. Hunt przy doświadczeniach prowadzo
nych przez komitet specyalny towarzystwa kró
lewskiego w Londynie. Stop ten zawiera 78 
części złota i 22 części glinu i w tym tylko sto
sunku daje się dobrze otrzymywać. Ma on pięk
ną barwę purpurową i połysk rubinowy, jakiego 
nie przedstawia żaden znany stop ani metal 
znany.

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 4 do 10 lipca 1894 r.

(ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie).
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