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Wydzieliny korzeni roślinnych.
Życie rośliny dotąd jeszcze przedstawia 

bardzo obszerne pole do badań. Wiadomo 
powszechnie, że roślina może nietylko pobie
rać gotowe roztwory soli mineralnych, ale 
nawet przeprowadza w stan rozpuszczalny 
oporniejsze części składowe gruntu. W  tym 
procesie, obok gazowego dwutlenku węgla, 
niepośledni udział m ają płynne wydzieliny 
korzeni, których istota i skład chemiczny są 
dotychczas zbadane bardzo jeszcze niedo
kładnie. Pod tym względem rozporządza
liśmy zaledwo mniej lub więcej prawdopo- 
dobnemi przypuszczeniami.

W  ubiegłym roku ukazała się. w druku 
rozprawa p. JF. Czapka, docenta uniwersyte
tu  wiedeńskiego *), w której au to r podaje 
wyniki badań swoich, podjętych celem wy
jaśnienia tak  samego działania ja k  i składu 
chemicznego wydzielin korzeni. Rzecz ta  
zasługuje na bliższą uwagę, au tor bowiem

') Zur Lehre von den W urcelausscheidungen. 
Jahrb. fiir wiss. Botanik, t. X X IX , zeszyt 3.

doświadczenia swoje prowadził w warunkach, 
które z góry usuwają zarzuty, że wykryte 
w wydzielinach związki nie pochodzą z ko
rzeni normalnych. Z drugiej strony badania 
p. Czapka rzucają nowe światło na istotę 
i działanie wydzielin.

Ze względu na małe ilości wydzielin, ich 
rozbiór musi odbywać się przeważnie na dro
dze mikrochemicznej. N a podstawie całego 
szeregu rozbiorów autor dochodzi do wnios
ku, że najczęściej w wydzielinach występują 
pierw iastki: potas, magnez, chlor i fosfor. 
W apień tylko w łubinie (Lupinus angustifo- 
lius) daje się stwierdzić z całą pewnością, 
tak  samo jak  siarka—tylko w wydzielinach 
bławatka. O ile można wnosić z formy 
kryształów, chlor bywa wydzielany w formie 
chlorku potasu; fosfor prawdopodobnie rów
nież związany bywa z potasem, innych bo
wiem zasad w dostatecznej ilości wydzielmy 
nie zawierają. Możnaby nawet pójść dalej 
i fosforany znajdujące się w wydzielinach 
uważać za jednopotasowe, gdyż woda, w k tó 
rej korzenie były zanurzone, tem jest kwaś
niejsza im więcej tego związku zawiera. 
Zresztą, za tem również przemawia i forma 
kryształków fosforanu.

Z  kwasów organicznych w wydzielinach 
wykryto tylko d w a : mrówkowy i szczawiowy,
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i o ile pierwszy zdaje się być bardzo rozpo
wszechnionym, o tyle ostatni znaleziony zo 
stał tylko w wydzielinach hiacyntu (H . orien- 
talis). Dziwne to, że rośliny obfitujące 
w kwas szczawiowy (Rumex, Oxalis) wcale go 
nie wydzielają. Kwas mrówkowy bardzo 
łatwo daje się oznaczyć skutkiem jego redu
kującego działania na sublimat. T ą drogą 
można oznaczyć go nawet ilościowo. Podług 
obliczeń autora, 300 ziarn jęczm ienia w cią
gu 10 dni dały z sublimatu 3— i  mg kalome- 
lu, co odpowiada 0,3—0,4 mg kwasu mrówko
wego. Z iarna  przed kiełkowaniem wystery- 
lizowane, z korzeni puszczonych wydzielają 
kwasu mrówkowego znacznie więcej. N asu
wa się tu taj pytanie, czy kwas mrówkowy 
bywa wydzielany w stanie wolnym, czy też 
w postaci soli? A utor przychyla się do 
ostatniego zdania na zasadzie faktu, że przez 
dystylacyą kwas ten z wydzielin nie daje się 
oddzielić, przechodzi bowiem do wszystkich 
frakcyj, a  następnie, że występuje w jedna
kowych ilościach bez względu na to, czy bę
dziemy go oznaczali po przegotowaniu płynu, 
w którym  rośliny kiełkowały, czy bez goto
wania. W  dalszym ciągu można się prze
konać, że normalne korzenie wydzielają go 
więcej, niż zabite np. działaniem chlorofor
mu—to dowodzi, że źródłem jego pochodze
nia są przedewszystkiem korzenie normalne. 
Oprócz bezwodnika kwasu węglanego z ga
zów w wydzielinach nie skonstatowano żad
nego. Co dotyczę wpływu podścieliska na 
wydzieliny, a  raczej na skład ich, tego wy
kazać się nie dało. Zato, jak  już napocząt- 
ku wspomnieliśmy, podścielisko w znacznym 
stopniu ulega działaniu wydzielin. Wiadomo 
bowiem, źe woda, w której kiełkowały rośli
ny, posiada reakcyą kwaśną, znane są rów
nież zjawiska nagryzania przez korzenie 
marmuru, kości i t. p. K tóreż z wymienio
nych części składowych wydzielin wywołują 
te zjawiska? Ponieważ woda skutkiem obec
ności wydzielin nabiera trwałej reakcyi kwaś
nej, nieznikającej po ogrzaniu, widocznie 
więc nie dwutlenek węgla jest tej reakcyi 
przyczyną. Ż adne kwasy, których obecność 
w wydzielinach dotąd przypuszczano, nie zo
stały wykryte, wobec czego au tor utrzymuje, 
źe tylko fosforan jednopotasowy nadaje wy
dzielinom ów odczyn kwaśny. Zdanie to po
p ierają próby mikrochemiczne, wykazujące,

że kwaśna reakcya wydzielin występuje tem 
wyraźniej im więcej one zawierają fosforanu; 
nieznaczne jego ilości mogą nie wywołać 
reakcyi, co prawdopodobnie skłoniło Sachsa 
do twierdzenia, że nie wszystkie wydzieliny 
mają odczyn kwaśny. Jednakże pomimo te
go, źe korzenie jednych roślin nadają wodzie 
bardziej kwaśną reakcyą, niż korzenie in
nych, wszystkie one w jednakowym stopniu 
nagryzają kość, m arm ur i t. p. S tąd już 
a priori moźnaby wnosić, źe w tej sprawie 
wchodzą w działanie zupełnie inne czynniki. 
I  rzeczywiście, zdaniem p. Czapka, własność 
nagryzania nadaje wodzie wyłącznie bezwod
nik węglany—ostateczny produkt oddychania 
komórek korzeniowych.

Celem dokładniejszego zbadania tego zja
wiska można poddawać działaniu korzeni 
twarde tabliczki, przyrządzone sztucznie 
z różnych związków mineralnych. Tabliczki 
takie stosownie dobrane mogą nawet służyć 
jako analizatory. Najodpowiedniejszym do 
tego okazał się fosforan glinu, A la(P 0 4)2 , 
nierozpuszczalny w kw asach: węglanym
i octowym. Ponieważ zaś nie ulega on wca
le działaniu korzeni, to już przez to samo 
obecność w wydzielinach innych kwasów 
oprócz węglanego i octowego musi być wy
kluczona '). Lecz kwas octwowy w żaden 
sposób nie daje się wykazać w wydzielinach, 
żaden odczynnik, niewyłączając barwnika 
Kongo, nie upoważnia nas do podejrzewania 
jego obecności, pozostaje więc do wytłuma
czenia działanie dwutlenku węgla. Działanie 
jego istotnie może pozostawiać znaczne śla
dy, wydzielając się bowiem z komórek naze- 
wnątrz, zagęszcza się w wodzie, którą są n a
siąknięte błony zewnętrznych tkanek korze
nia i działa nie jako gaz, lecz jakgdyby był 
w stanie płynnym.

Spotykamy wszakże fakty, których nie 
można wytłumaczyć działaniem samego bez
wodnika węglanego. Jeżeli np. oznaczymy 
sumę mineralnych części składowych rośliny, 
a następnie z takiej ilości ziemi, w jakiej ho
dowaliśmy roślinę, wyługujemy sole m ineral
ne wodą, nasyconą dwutlenkiem węgla, to

‘) I korzenie hiacyntu na fosforan glinu nie 
dzia ła ją—wynika stąd, że wydzielają one nie 
kwas szczawiowy wolny, lecz tylko sól jego.
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okaże się, że da się wyługować zaledwo 1% 
krzemionki i około 2°/0 potasu, w porównaniu 
z tem, co roślina sam a pobrała. W  gruncie 
obsianym wszelkie odpadki rogowe prędko 
ulegają rozkładowi, gdy tymczasem w ziemi 
bez roślin długo pozostają bez zmiany. 
W tych razach niewątpliwie mamy do czy
nienia nie z samym bezwodnikiem węglanym. 
Być może, że korzenie wydzielają jeszcze j a 
kie kwasy, lecz w ilościach niepodlegających 
kontroli, z drugiej strony, kwasy te może 
powstają na zupełnie innej drodze. Emmer- 
ling utrzymywał, źe w gruncie tworzą się 
wolne kwasy mineralne skutkiem oddziały
wania wydzielanych przez korzenie kwasów 
organicznych na sole mineralne. Korzenie 
jednak nie wydzielają żadnych kwasów, któ- 
reby można było skonstatować. A utor zajął 
się więc zbadaniem działania wydzielanych 
soli i popiera wnioski Malyego, że właśnie 
chlorki potasowców pod wpływem fosforanu 
jednopotasowego, wydzielanego przez korze
nie, uwalniają pewne ilości kwasu solnego ').

Jeżeli tak jest istotnie, to w każdym razie 
kwasu solnego powstaje bardzo niewiele, po
nieważ fosforanu w wydzielinach spotykamy 
ilości nieznaczne. W edług Knoppa, kukury
dza w ciągu 25 dni oddaje wodzie 0,0066 g 
fosforanu, którego zaledwo l/ l0 część w roz
cieńczonym roztworze ulega dysocyacyi, mo
że więc stąd powstać tylko 0,16 mg kwasu 
solnego. W  ciągu tegoż czasu korzenie wy
dzielają do 13,75 g bezwodnika węglanego. 
Działanie 0,16 mg kwasu solnego wobec ta 
kiej ilości dwutlenku węgla zdaje się bardzo 
wątpliwem. Takiż proces może się odbywać 
gdy zamiast chlorku potasu weźmiemy pod 
uwagę chlorek wapnia. T utaj nawet powstać 
może kwas solny w ilości większej nieco, co 
zgadza się ze spostrzeżeniami Malyego. 
Dwuzasadowe fosforany potasowców posia
dające, jak  wiadomo, reakcyą alkaliczną,rów
nież działają na chlorek wapnia. Mały po
daje nawet stosunek tych soli, odpowiadający 
maximuin wydzielającego się kwasu. Stosu
nek ten wynosi 13 :17 , co mniej więcej zbliża 
się do 4 : 5 i reakcya mogłaby następować

‘) Przebieg samej reakcyi schematycznie 
przedstawić można w taki sposób :

KHHPO, +  KC1 -  K2H P 0 4 +  HC1 .

tak, że początkowo tworzyłby się fosforan 
jednozasadowy, który dopiero z chlorkiem 
dawałby kwas solny ‘).

Takąż samą funkcyą moźnaby przypisywać 
i szczawianowi, wydzielanemu przez korzenie 
hyacyntu i być może wielu innych roślin; 
z drugiej strony, możliwą jest rzeczą, że 
w tych reakcyach oprócz chlorku biorą udział 
i sole innych kwasów.

Zestawiając to wszystko, widzimy, że z po
śród ciał, wchodzących w skład wydzielin 
korzeni roślinnych, najdonioślejsze znaczenie 
m ają : fosforan potasu i dwutlenek węgla.

Barwienie niebieskiego lakmusu na czer
wono sprawia fosforan potasowy, a bezwod
nik węglany rozpuszczony w wodzie ma naj
większy udział w sprawie rozpuszczania ciał 
stałych. Obok tego mogą zachodzić reakcye 
pomiędzy ciałami wydzielanemi a solami 
znajdującemi się w gruncie. Podczas takiej 
reakcyi między fosforanem potasu, a chlor
kami może się wydzielać kwas solny, ułatwia
jący nierozpuszczalnym ciałom udział w wy
mianie materyi.

W  każdym jednak razie nie należy zapo
minać, że wszystkie fakty, zebrane na pod
stawie obserwacyi zjawisk, zachodzących 
podczas kiełkowania roślin w warunkach 

i bądź co bądź sztucznych, mogą nam dać za
ledwo bardzo niedokładny obraz tych proce- 

! sów, jakie się odbywają w gruncie podczas 
normalnego wzrostu rośliny.

Krzemieniewski.

O SIARCE.
(Ciąg dalszy).

Przechodzę teraz do opisu pokładów siarki 
najbardziej nas zajmujących na Szląsku, 
w Galicy i i Królestwie. Nie jestem geolo
giem abym mógł sądzić o związku, jaki za-

1 Ca3(P 0 4),
>) 4Na2H P 0 4 _  2 Na H, P 0 4

5CaCl2 —  2Ca 0I2
f 6NaCl
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chodzi między temi miejscowościami, po
wierzchowne jednak zastanowienie się kaza
łoby przypuszczać, źe jakieś stosunki istnieć 
tu  muszą. Wyjąwszy Swoszowice, gdzie ruda 
siarkowa m a inny charakter, wszędzie w tej 
części k ra ju  siarka znajduje się w gipsie 
i marglu wapiennym, wypełniając zawarte 
w nich szczeliny, w formie ziarn, gniazd lub 
poplątanych żyłek jako  siarka o strukturze 
osadowej i rzadko krystalicznej; wszędzie jej 
towarzyszy woda, zawierająca siarkowodór. 
Zresztą na całej tej przestrzeni tu  i owdzie 
znajduje się gips, częstokroć w znacznych 
nawet pokładach.

Romer w swojej Geologii zaznacza obec
ność siarki na Szląsku Pruskim  w forma- 
cyach analogicznych z galicyjskiemi. W  ro
ku 1878/9 w okolicach Raciborza, w Pszo
wie i Kokoszycach, na prawym brzegu Odry, 
porobiono otwory świdrowe, które wykazały, 
że w Kokoszycach znajdują się dwa pokłady 
rudy siarkowej na 35 i 54 m  głębokości, 
pierwszy 3,3 m, drugi 7 m  gruby, oba 
w marglu; w Pszowie trzy pokłady na 36, 
48 i 164 to głębokości, 0 ,5, 1,25 i 4,7 m 
grube. Te i w sąsiedztwie robione otwory 
wykazały, że pokład ciągnie się bez przerwy, 
na dużej przestrzeni, ze słabym upadem 
w kierunku północno-wschodnim, wynoszą
cym tylko 3°—4°. Eksploatowano w Koko
szycach pokład najwyższy, na 35 m  głę
bokości, przy pomocy szybu dobywalnego 
i galeryj poziomych na zbadanej otworami 
świdrowemi przestrzeni 10000 m 2. W ody 
w kopalni było bardzo niewiele, tak, źe moż
na ją  było z łatwością usuwać przy pomocy 
małego pulsometru. Jako  motor służyła 
lokomobila. Koszty dobywania rudy z po
wodu wielkiej taniości węgla, drzewa i ro 
botnika wynosiły względnie bardzo mało, bo 
4,62 marki na 1 ma od budowy. Ruda za
wiera zmienne ilości siarki. Dobytą rudę 
w 1878 i 1879 roku rozdzielano na bardzo 
bogatą—do wytapiania—i na ubogą, k tóra 
nie była przerabiana. Pierwszej wydobyto 
1500 ton o 25—30°/o siarki, drugiej było 
5 000 ton z zawartością 5—8%  siarki. D a
ne te każą przyjąć średnią procentowość 
rudy 10—11%  siarki. Już  sama segrega- 
cya rudy wykazuje, źe wytapianie siarki 
z surowej rudy, zawierającej 10%  siar
ki, nie opłacało się kopalni. W ytapianie

siarki odbywało się pod kierunkiem G er
lacha parą w aparacie podobnym do apa
ra tu  Thomasa i wydawało bardzo niezada- 
walniające rezultaty. Siarka wprawdzie sta
p iała się prędko, ale w bardzo rozdrobnionej 
formie i z rozmiękczonym marglem i gliną 
tworzyła albo rodzaj emulsyi, z której trud* 
no opadała, albo, co gorsza, bryły gęstej 
ciastowatej masy, z których oddzielenie się 
jej staje się niepodobnem, a sama masa za
tyka aparat. Miano zamiar przejść do me
tody ekstrahowania siarkiem węgla. Zdaje 
się jednak, że i przy niej nastąpił zawód, bo 
wkrótce zaprzestano tutaj siarkę wydo
bywać.

Swoszowice, o milę od Krakowa położone, 
swojemi źródłami siarczanemi, licznie przez 
chorych nawiedzanemi, zaznaczają obecność 
w ziemi siarki. Pokłady siarkonośne idą na- 
przemian z pokładami szarego marglu i two
rzą pięć osobnych piętr. Górne znajduje się 
na 34 m  od poziomu i ma około 1,4 to g ru 
bości, potem idzie warstwa m arglu 1,5 m  
gruba, znowu pokład siarki 2 do 2,5 to, na
stępnie znowu warstwa m arglu 3,5 to. Cała 
zbadana głębokość pięciu warstw siarki 
i m arglu wynosi 54 m  od poziomu. Ruda 
w Swoszowicach już z samego wyglądu różni 
się od Czarkowskiej i od rud sycylijskich. 
S iarka w niej znajduje się rozsianą w tw ar
dym m arglu w formie małych ziarn, co naj
wyżej wielkości ziarn maku, a nie tworzy 

J  ja k  w rudach z innych miejscowości gniazd, 
żyłek lub okruchów widocznych, glina 
tylko, zajdująca się przy marglu, zawie
ra  często pojedyńcze kule siarki, docho
dzące do 1,5 kg wagi, które osobno do 
wytapiania przebierano ręcznie. Zawartość 
siarki w rudzie w najlepszych okazach nie 
przechodzi 14,5%, zwykle mniej, t, j. około 
10%»—przerabiano nawet rudę i 8% . P o
kłady ciągną się falisto, są w wielu miej
scach poprzerywane, grubość ich się zmienia 
i miejscami nie przenosi kilku centymetrów. 
Eksploatowane były dwa piętra; kopalnia 
była zaniedbana i dostęp dla zwiedzających 
niezmiernie przykry. Kopalnie siarki w Swo
szowicach były już czynne przed 400 laty, 
ostatniemi czasy były w posiadaniu rządu 
austryackiego i zawiadował niemi p. S tani
sław Mrowec, który zreformował zupełnie 
odwieczny sposób wytapiania siarki i pierw
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szy w Europie wprowadził na większą skalę 
ekstrakcyą siarki siarkiem węgla, a nie jest 
to rzecz tak łatwa, jakby się z pozoru wyda
wać mogło. U porał się on jak  mógł z trud
nościami, jakie przedstawiały z jednej strony 
biurokracya rządowa w A ustryi, niewdzięcz
ne warunki kopalni i ubóstwo samej rudy. 
Wreszcie po roku 1880 zakłady przestały 
być czynne.

Na kilka la t przed zamknięciem, to jest 
w czasie największego rozwoju fabryki, przed
stawiała się ona jak  następuje : *

Ruda, wydobyta windami parowemi i wy
suszona na słońcu, rozbijana była młotami 
na kawałki wielkości pięści, k tóre szły do 
pieca wytapiającego ogniem, lub do wytapia
nia parą. Mniejsze kawałki, miał, był pod
dawany ekstrakcyi, albo ulepiano z niego 
kule, które razem z bryłami przetapiano 
w piecu wytapiającym.

Pieców wytapiających było 4. Szkice tych 
pieców znajdują się w podręcznikach che
micznych. W  każdym takim  piecu 6 m  d łu 
gim i 2,5 m szerokim, nad jednem ogniskiem 
było umieszczonych 27 do 32 cylindrów po
chyłych z lanego żelaza, 1 m  długich, 0,5 m 
średnicy, w trzech kondygnacyach jedna nad 
drugą. Do każdego cylindra ładowano około 
70 kg rudy. W  ciągu dnia nabijano dolny 
szereg cylindrów 4 razy, środkowy 3 razy, 
a górny 2 razy, czyli razem w ciągu dnia 
przerobiono do 5800 kg (maximum) rudy. 
Każdy cylinder w górnym końcu, przez któ
ry się ruda ładowała, miał szczelną pokrywę, 
w dolnym zaś przez dno przechodziły trzy 
rurki do odprowadzania siarki; dlatego trzy, 
aby cylinder w miarę zużycia można było 
obracać. Rurki te wprowadzały jużto wyto
pioną siarkę, jużto je j parę do wspólnej ru 
ry, idącej wzdłuż pieca u spodu każdej kon- 
dygnacyi cylindrów, a z nich siarka spływała 
do zbiornika i. była wylewana w formy. Piec 
taki przy ładunku jak  wyżej, 6 800 kg dzien
nie, miał wydawać 700—800 kg siarki, t. j. 
12—14,5% , taką przynajmniej cyfrę podają 
sprawozdawcy, w rzeczywistości jednak d a
wał średnio 6 ,5% ; t. j. około 380 kg siarki. 
W ęgla w dobrym gatunku jedna operacya 
zużywała około 1000 kg, t. j .  około 3 razy 
tyle, ile wytapiano siarki. To wysokie zuży
cie węgla przy drobiazgowej a więc kosztow
nej robocie, szy,bkiem niszczeniu się cylindrów

żelaznych, kosztowności aparatu i nieznośnej 
przykrości ładowania cylindrów—wszystko to 
były przyczyny nieopłacania się podobnego 
sposobu przerabiania.

To też p. Mrowec stara ł się wypróbować 
inne metody. Przedewszystkiem więc wyta
pianie parą. A parat w tym celu skonstruo
wany był znanym aparatem  Thomasa z ma- 
łemi modyfikacyami: Cylinder zewnętrzny 
jest stale połączony z dolnym zbiornikiem 
z lanego żelaza, cylinder wewnętrzny, opa
trzony otworami wywierconemi skośnie ku 
górze nazewnątrz o 30°, u dołu ma ruszt 
kratowy, na nim sito z blachy żelaznej, a na 
tem gałęzie, zwykle witki wierzbowe, dopiero 
na to sypie się ruda. P ara  doprowadza się 
ru rą  stanowiącą oś cylindra, od górnego dna 
do rusztu, ru ra  ta  ma również otwory skośne 
ku górze, tak że cały ładunek rudy ogrzewa 
się jednocześnie i równomiernie od środka 
do zewnątrz, para przechodzi następnie do 
przestrzeni między cylindrami i jako skrop
lona woda spuszcza się kranem u dołu. S iar
ka wytopiona również odpływa kranem u do
łu. Największa jednak zmiana aparatu, 
wzięta z aparatów czarkowskich, polega na 
tem, że oba cylindry są stale ze sobą z łą
czone i m ają poziomą oś mniej więcej na 
wysokości ich środka ciężkości, k tóra to oś 
spoczywa w panewkach na odpowiedniem 
rusztowaniu i służy do obracania całego 
aparatu przy pomocy kół zębatych prawie 
na 180°. Po wytopieniu więc siarki i odlaniu 
jej w formy, przerywa się komunikacya p a
rowa i cały aparat przez obrót naokoło osi 
wyrzuca swój ładunek wytopionej rudy. 
Cylindry wT tym aparacie miały formę walco
wą, o średnicach—zewnętrznej 1,320 m, we
wnętrznej 1,300 m, wysokość 3,025 m. Ł a 
dunek jednorazowy około 4000 kg rudy, 
operacya trwa około 3 —4 godzin, wybranie 
resztek i nowe napełnienie około 1 '/2 godziny. 
Dziennie więc można przerobić około 4 por- 
cyj czyli około 16 ton rudy. Podawana 
przez sprawozdawców cyfra 20 ton dziennej 
przeróbki jest zawysoką, równie jak  ilość 
wytopionej siarki 3,1 ton, coby odpowiadało 
większemu procentowi wytopionej siarki niż 
zawartość najbogatszych rud w Swoszo
wicach.

Rezultaty, otrzymane na tym aparacie, 
były bardzo dalekie od teoretycznych i dla



374 WSZE CHSWIAT JSJr 24.

tego p. Mrowec wprowadził ekstrakcyą siar- 
kiem węgla. Spotykane w podręcznikach, 
zwłaszcza niemieckich, nazwisko Klem ensa 
W inklera, jako inicyatora metody ekstrak- 
cyjnej jest mylnie podawanem, opisał on 
wprawdzie tę  metodę jako  swoję, ale to już 
w la t kilka po praktycznem wprowadzeniu 
jej w Swoszowicach. D latego nad tem się 
zatrzymuję, że rzeczywista zasługa p. Mrow
ca, przez literaturę niemiecką pomijana, nie 
jest bagatelną. Podać jakiś projekt nowej 
metody, to  nic łatwiejszego, zwłaszcza tu taj, 
gdzie wiadomą rzeczą jest łatwa rozpusz
czalność siarki w siarku węgla i zastosowa
nie tego ostatniego do wyciągania tłuszczów, 
ale do wprowadzenia tej metody w czyn od 
tych danych jeszcze bardzo daleko. Tem 
więcej, że i sam wyrób siarku węgla nie był 
wcale rzeczą łatw ą i ekstrakcja przedsta
wiała wiele trudności. Nie będę opisywał 
wyrobu siarku węgla, jakkolwiek przy zakła
dach wyciągających przy jego pomocy siarkę 
z rudy wyrób jego jest ściśle związany z wy
robem samej siarki. Wspomnę tylko, że 
były tam  czynione próby : z cylindrami 
mniejszemi i większemi (produkującemi 
dziennie do 400 kg i więcej siarku węgla) 
o przekroju okrągłym i eliptycznym, we
wnątrz i zewnątrz obmurowanych lub nie, 
z dopustem siarki od góry lub od dołu. N a j
praktyczniej szemi okazały się retorty  śred
niej wielkości, eliptyczne, obmurowane we
wnątrz płytami szamotowemi, z dopustem 
siarki rafinowanej od dołu co 2—5 minut. 
Wydajność siarku węgla bywała bardzo roz
maitą, zależnie od aparatu , a głównie od 
umiejętnego z nim obejścia się. N a wyrób 
100 części siarku węgla zużywało się 105— 
110% siarki. S tra ta  siarki, względnie b ar
dzo znaczna, je s t skutkiem tworzenia się 
dwutlenku siarki, siarkowodoru, tlenosiarku 
węgla i t. p. i tego, że siarek węgla surowy, 
skondensowany, po wyjściu z retorty  zawiera 
często jeszcze do 10% siarki. S tra ta  przy po
wtórnej, oczyszczającej dystylacyi wynosiła 
4%- Czyszczenie re to rt odbywa'się co 1 lub 2 
miesiące. 1 kg wagi żelaza lanego w re to r
cie dobrze prowadzonej daje 10 kg siarku 
węgla i re to rta  trw a średnio 22 tygodnie. 
Pomimo, że rodzaj fabrykacyi nie jest przy
jemny, zakład był tak  starannie prowa
dzony, że przykre zapachy* nie dawały się

zbyt uczuwać i robotnicy nie cierpieli na 
zdrowiu.

W yciąganie siarki z rudy odbywało się 
w tak  zwanym ekstraktorze, t. j . kotle o po
dwójnych ścianach z blachy żelaznej, obej
mującym naraz 3 '/4 ton rudy, na który nale
wało się ze zbiornika blaszanego, u góry 
umieszczonego 1,5 ton siarku węgla i po 
dwugodzinnem staniu w temperatm-ze zwy
czajnej, siarką nasycony roztwór siarku 
węgla, opuszczał się kranem u dołu, do zbior
nika blaszanego,—wyciąganie takie powta
rzało się 3 razy. Nie było to więc ługowanie 
metodyczne i odbywało się w zwykłej tempe
raturze, siarku węgla wprowadzano w robo
tę  przeszło 3 do 4 razy tyle ile teorya wska
zuje. Roztwór zawierał przeciętnie 9%  s>ai'‘ 
ki. Po wypuszczeniu ostatniego wyciągu 
siarki, wprowadzała się para  ru rą , przez 
środek ekstraktora idącą, i jednocześnie 
między ściany kotła, dla wypędzenia resztek 
siarku węgla, który skraplał się w wężownicy 
razem z param i kotła dystylującego. P ara  
przechodziła przez ekstraktor przez 3 go
dziny, operacya jednego ładunku trw ała 
więc 18 godzin. Podawana przez sprawo
zdawców wydajność siarki z jednego ładun
ku, 450 kg siarki, jest obliczoną w przypusz
czeniu, że ruda zawierała 14,5% siarki, 
z których 14%  ekstraktowano, a nie rze
czywistą, przerabiano bowiem rudę nawet 
z 10%, a wydajność zawsze się dość różniła 
od zawartości siarki w rudzie i średnio była 
80%  tejże, t. j. że przy 10% rudzie była 
=  250 kg z ładunku.

Roztwór poddawał się odparowaniu w ko
tle z blachy żelaznej o dwu ścianach, pomię
dzy któremi przepływała para. Odpędzenie 
1,5 tony siarku węgla trw a 3 do 3 '/a godziny. 
P a ra  skrapla się w szeregu poziomych ru r 
z blachy miedzianej, około 150 m  długich? 
chłodzonych zimną wodą, i ostatecznie, w sze
regu naczyń blaszanych z wodnein zamknię
ciem, których opis znajduje się w podręcz
nikach. S tra ta  przy tych operacyach nie 
przenosiła l 2/a%  użytego siarku, a w końcu 
była doprowadzona do 0 ,8 , a nawet 0,5%.

Siarka, otrzymana w ekstraktorze po od
pędzeniu siarku węgla, je s t jasno-żółta, k ry
staliczna, bardzo czysta i nie wymaga rafino
wania. Trudności w fabrykacyi są spowodo
wane przez przykry zapach siarku węgla
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i produktów przy tem tworzących się, jak 
kolwiek, jak  już nadmieniłem, w dobrze pro
wadzonej fabryce w Swoszowicach tego nie 
czuć,—w niebezpieczeństwie ognia, chociaż, 
oprócz małoznacznych przypadków, żadnego 
większego pożaru w fabryce nie było, a  i te, 
które miały miejsce, prawie wyłącznie zda
rzały się tylko przy wybieraniu odparowanej 
siarki z naczynia oddystylowującego. N a j
większe jednak trudności przedstawiały dro
biazgi, jakoto : uszczelnienie aparatów, kon- J 
strukcya kranów i wentyli, pompy, kwestye 
rozmaitych pakunków i t. p.—rzeczy wszyst- { 
ko małe, ale decydujące o rentowności przed- j  
siębiorstwa.

Swoszowice wyrabiały w ostatnich latach 
3 000—1200 ton siarki metodą ekstrakcyjną, 
lecz i tej ilości nie umiały zbyć, po części 
z powodu trudności biuralistycznych w W ied
niu, a po części i dla tego, że rząd nadawał 
niemożliwie wysoką cenę na produkty ze 
swoich fabryk. Siarku węgla (w blaszankach 
po 50 kg) wyrabiały znaczne ilości, zwłasz
cza do W ęgier dla wyniszczania filoksery. 
Nie mam pewnych d anych-m ożna  jednak 
w przybliżeniu roczną produkcyą oznaczyć 
na 200—300 ton.

Ciągłe spadanie cen siarki zmusiło wresz
cie zakłady swoszowickie do ograniczenia się 
do wyrobu samego tylko siarku węgla, lecz 
gdy i filoksera zmniejszając się w winnicach 
węgierskich i austryackich ograniczyła jego 
konsumcyą, rząd austryacki ostatecznie w ro 
ku 1883 polecił kopalnię i zakłady zamknąć, 
ograniczając się tylko do eksploatacyi źródeł 
siarczanych w celach leczniczych.

( C. d. nast.)..
Bohdan Zatorski.

A. O BER BEO K .

Ś W I A T Ł O  I Ś W I E C E N I E .
(D okończenie).

Gdy po tym pobieżnym przeglądzie zja
wisk świecenia przy wysokiej tem peraturze 
zwrócimy się do ich wyjaśnienia, musimy je

nawiązać do panujących obecnie poglądów
0 własnościach materyi wogóle.

Wszystkie ciała składają się z drobnych
cząstek—molekuł,—które z kolei rozpadają 
się na jeszcze drobniejsze—atomy. Nie sądź
my jednak, źe te drobne masy znajdują się 
w spoczynku. Musimy raczej sobie wyobra
żać, dla możliwości wyjaśnienia zjawisk ciep- 

! ła, a zwłaszcza przemiany ciepła na pracę
1 pracy na ciepło, że molekuły poruszają się 
w całości i że atomy wykonywają drgania, 
niewystępując jednakże ze związku moleku
larnego.

E nergia zbiorowa tych ruchów w ciele 
jest tem, co nazywamy jego ciepłem. Pod
niesienie tem peratury jest niczem innem, jak 
wzmocnieniem natężenia tych ruchów. W  cia
łach stałych molekuły leżą tak blizko siebie, 
że wywierają na swoje ruchy ustawiczny 
wpływ wzajemny. Odpowiednio do tego nie 
udało się dotąd jeszcze dać dokładnego wy
obrażenia o naturze tych ruchów.

W gazach i parach wszelako pojedyńcze 
molekuły tak są od siebie oddalone, że każda 
z nich odbyć może stosunkowo dużą prze
strzeń prostolinijną, bez natknięcia się na 
inną.

Je s t więc zrozumiałem, że na granicy ciała 
powstają ciągle ruchy eteru, t. j. wysyłane 
zostają w wolną przestrzeń drgania ciepliko
we i świetlne. Ruchy te bardzo są złożone, 
jeżeli wychodzą z granic ciała stałego, prost
sze zaś, jeżeli z gazu. W  pierwszym przy
padku musimy oczekiwać drgań o bardzo 
różnorodnych długościach fal, w drugim zaś 
głównie takich, które odpowiadają drganiom 
atomowym oddzielnych molekuł.

.Jesteśm y przeto w stanie objaśnić świece
nie w jego głównej istocie na  tych podstawach 
utworzonych przez pojęcia o własnościach 
materyi. Szczegóły wszakże tego zjawiska 
nie są jeszcze zupełnie wyjaśnione.

Mówiliśmy dotąd tylko o źródłach światła, 
których tem peratura przewyższa 400°. Czy 
istnieją inne jeszcze zjawiska, przy których 
powstaje światło bez takiego podniesienia 
tem peratury?

N a to pytanie odpowiedzieć musimy tw ier
dząco i możemy przytoczyć cały szereg przy
kładów. Kawałek fosforu świeci w ciemno
ści bez znacznego podniesienia tem peratury. 
Istnieje pewna liczba zwierzątek, podczas
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życia wysyłających światło, jak  np. świetliki, 
szczególnie zaś robaczki świętojańskie.

Wychodząc z tych i tym podobnych fak
tów, odkryto jeszcze różnorodne inne zja
wiska, przy których odbywa się świecenie 
bez znacznego podniesienia tem peratury ciał, 
lub przynajmniej przy ciepłotach daleko 
niższych, niż 400°. Prof. E . W iedemann 
w Erlangen zapronował dla wszystkich tych 
zjawisk nazwę : luminescencya. W edle przy
czyny świecenia rozróżniamy różne rodzaje 
luminescencyi. Jeżeli mamy do czynienia, 
jak  przy fosforze, z powolnem utlenianiem, 
a więc w ogóle z procesem chemicznym, mó
wimy wtedy o chemiluminescencyi. Spo
strzegano dalej zjawiska św iatła przy wy
dzielaniu się kryształów z roztworów soli. 
Jestto  t. z w. krystalloluminiscencya. Od 
wieków znano substancye — nazywano je  ka
mieniami świecącemi,— które posiadają tę 
własność, że po opromienieniu ich światłem 
słonecznem lub choćby tylko zwyczajnem 
dziennem, przez dłuższy jeszcze czas wysy
łają  światło. W nowszych czasach wyrabia 
się sztucznie takie ciała. Sąto przeważnie 
związki siarki z wapniem, strontem  i bary
tem, z których przygotowuje się t. zw. fa r
by świecące. W tym przypadku mówimy 
o fotoluminescencyi, podczas gdy dotąd 
używano nazw y: fosforescencya. Zjawiska 
świetlne występują nakoniec przy wyładowa
niach elektrycznych w pewnych okoliczno
ściach, przy których podniesienie tem peratu
ry również nie sięga 400°. Zjawiska te  ozna
czamy mianem elektroluminescencyi.

Jeżeli świecenie wskutek dostatecznego 
podniesienia tem peratury nazywamy pra- 
widłowem promieniowaniem, to musimy mu 
przeciwstawić promieniowanie nieprawidło
we, czyli luminescencyą.

Musieliśmy podać tę klasyfikacyą zjawisk 
świetlnych, zanim zwrócimy się do n a j
ważniejszego źródła światła, do płomienia.

W edle zapatrywania starych greckich filo
zofów, zwłaszcza Arystotelesa, ogień jest 
jednym z czterech pierwiastków, t. j. mate- 
ryj elementarnych, z których cały świat się 
składa. Z a  główne własności m ateryi A ry 
stoteles poczytywał następujące dwa kon
trasty  : zimno lub ciepło i suchość lub wil
goć. Zim ną i suchą m ateryą jes t ziemia,

zimną i m okrą—woda, gorącą i m okrą—po
wietrze, gorącą i suchą—ogień.

Jeżeli trzy pierwsze pierwiastki jeszcze 
obecnie uważać możemy za przedstawicieli 
trzech stanów skupienia: ciał stałych, płyn
nych i gazowych, ogień natomiast nie wcho
dzi już w ich zakres, ponieważ nie jest on 
jakim ś szczególnym stanem materyi, lecz 
tylko zjawiskiem, towarzyszącem przeistocze
niu chemicznemu.

Przytoczywszy poprzednio używane w ży
ciu codziennem do oświetlenia płomienie 
lamp i świec, przypomnimy tu  jeszcze szereg 
innych płomieni, ja k o to : siarki, wodoru 
i siarku węgla. W szystkie te substancye 
palą się słabo niebieskawym płomieniem. 
Płomień gazowy (w palniku Bunsena) może 
być też doprowadzony do słabego świecenia, 
w taki sposób, że do gazu dodaje się pewną 
ilość powietrza.

W ielka siła świetlna wymienionych nasam- 
przód promieni polega na trwaj ącem czas 
krótki wydzielaniu węgla w postaci stałej, 
który przy wysokiej tem peraturze płomienia 
doprowadzony zostaje do białego rozżarze
nia. D la otrzymania więc możliwie jasno 
świecącego płomienia starać się trzeba, aby 
w nim szybko wydzielał się węgiel i tem 
p eratu ra  płomienia była wysoką.

Słabe promieniowanie części niebieskawych 
płomienia gazowego daje znamienne cechy 
promieniowania produktów p a len ia : pai-y 
wodnej i dwutlenku węgla. Nie jest jed 
nakże tu  wykluczonem współdziałanie pro
mieniowania nieprawidłowego. Istn ieją n a
wet płomienie, w których jest ono prawdopo
dobnie tylko chemiluminescencyą. Jeżeli 
mieszaninę pary siarku węgla i powietrza 
przeprowadzimy przez ru rę  i na końcu tejże 
ciągle zapalać będziemy zapomocą elek
trycznie rozżarzonego druta, powstaje słabo 
niebiesko świecący płomień o tak  niskiej 
tem peraturze, że można w nim ciągle trzy
mać palec bez opalenia. Ponieważ tem pera
tu rę  tego płomienia oceniają na 150° tylko, 
można go nazwać płomieniem zimnym.

Zam iast zatrzymywania się dłuższego na 
nowszych nad tem dyskusyach, o ile promie
niowanie płomienia jest prawidłowe lub po
lega na luminescencyi, chcę poruszyć jeszcze 
jedno pytanie, które zarówno teoretyczny 
jak  praktyczny posiada interes.
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Przy procesie palenia się płomienia zużywa 
się w określonym czasie pewna ilość mate- 
ryału, czemu odpowiada wytwarzanie się 
określonej ilości ciepła. Część tegoż wytwa
rza się ciągle wraz z produktem palenia, 
reszta zaś wydziela się z promieniowaniem 
nazewnątrz. W  palniku gazowym A rganda 
ten ułamek wynosił ]2% . W  sumie zaś 
ogólnej promieni zawiera się znowu stosun
kowo mało—około 4 % —promieni świecą
cych, tak, że tylko '/2%  zużytego ciepła zu- 
żytkowuje się na cel ostateczny, na oświetle
nie. Jeżeli nawet ten rezultat okazuje się 
korzystniejszy w żarowem świetle gazowem 
musimy jednakże dojść do wniosku, że 
oświetlanie zapomocą płomieni połączone 
jest z ogromną u tra tą  m ateryału resp. ciepła.

Do podobnych wyników doszedł uczony 
austryacki Tumlirz w poszukiwaniach swych 
nad „mechanicznym równoważnikiem świa
tła”. Przytaczam  tu zastanowienia godny 
wynik tychże. Jeżeli rozważać będziemy tę 
ilość promieni, która ze światła normalnej 
lampy Hefnera, t. j. lampy o sile blasku 
mniej więcej świecy parafinowej, w odległo
ści 1 m do oka naszego przenika, to się oka
że, że działanie cieplikowe tego światła tak 
jest słabe, że zaledwie w ciągu 1 roku i 89 
dni dostarcza ono tyle ciepła, ile potrzeba 
dla ogrzania 1 g wody o 1° O. Jeżeli więc 
z jednej strony żałować należy, że nasze 
sztuczne źródła światła tak  mało się w tym 
kierunku dają zużytkować, to z drugiej 
strony nie możemy nie wyrazić podziwu na
szego dla tej nadzwyczajnej sprawności, czu
łości naszego oka, k tóra nam pozwala wi
dzieć świat zewnętrzny przy pomocy nie
zmiernie małej ilości ciepła i energii.

Z powyższego punktu widzenia działanie 
światła elektrycznego przedstawia się ko
rzystniej niż lamp i świec.

Elektryczną lampę żarową można uważać 
za teoretycznie najprostsze źródło światła. 
Mamy tu  do czynienia wyłącznie z promie
niowaniem prawidłowem wskutek podniesie
nia tem peratury. Źródłem  ciepła nie jest 
tu wszelako zwyczajny proces chemiczny; 
dostarcza go raczej nakład pracy przy ruchu 
maszyn, w akum ulatorach zaś proces che
miczny, odbywający się w mniej lub więcej 
od lampy odległej bateryi.

To samo powiedzieć można o lampie łuko

wej, w której podniesienie tem peratury tak 
jest znaczne, że dostarczane przez nią świa
tło stosunkowo blizkiem jest światła sło
necznego. W lampie łukowej pożytek świa
tła  największy jest ze wszystkich sztucznych 
źródeł tegoż i przewyższa w tym względzie 
więcej, niż 20 razy najlepsze lampy.

Oprócz tych obu elektrycznych źródeł 
światła istnieje jeszcze bardzo wiele elek
trycznych zjawisk świetlnych. Dość jest 
przytoczyć błyskawicę, zorzę północną. 
Wszystkie te zjawiska dają się sztucznie na 
m ałą skalę wywoływać. Nastręcza się py
tanie, czy żadne z nich nie nadaje się do 
zużytkowania w celu oświetlenia. Ze właści
we światło iskier elektrycznych nie jest do 
tego odpowiedniem, rzecz to widoczna. N a 
tomiast znane je s t oddawna bardzo cieka
we zjawisko świetlne, powstające przy prze
prowadzaniu wyładowań aparatu indukcyj
nego przez powietrze rozrzedzone, przez 
t. zw. rurki Geislera. P rąd  elektryczny 
przenika w nich do powietrza rozrzedzonego 
przez wtopione druty  metalowe. Można 
jednakże i bez takich elektrodów wywołać 
w nich świecenie, jeżeli tylko w miejscu, 
w jakiem się ru rka znajduje, sprowadzać 
będziemy znaczne zmiany w natężeniu siły 
elektrycznej. Szczególnie zaś łatwo wywołać 
takie światło, jeżeli prędko zmieniać będzie
my kierunki sił elektrycznych, prędko, *to 
znaczy kilka set tysięcy lub kilka milio
nów razy na sekundę. Potrzeba do tego 
połączyć elektrody takiej rurki z przewod
nikami, których napięcie elektryczne zmienia 
się w wymienionem tempie, lub przynajmniej 
umieścić te ostatnie blizko rurki. Takie 
„drgania elektryczne” posiadają jeszcze tę 
cenną i szczególną zaletę, że wywierają tylko 
słabe działania fizyologiczne. Można np. 
jedną ręką dotykać się wymienionego wyżej 
przewodnika, w drugą zaś wziąć rurkę, n a 
pełnioną powietrzem rozrzedzonem. Ta 
ostatnia wtedy świeci, przejścia zaś drgań 
elektrycznych przez ciało wcale się nie czuje. 
Jeżeli umieścimy w pokoju długie i izolowa
ne druty i doprowadzimy do nich prędko się 
zmieniające wyładowania elektryczne, to siła 
elektryczna czynną będzie na całej prze
strzeni. Jeżeli wtedy weźmiemy napełnioną 
powietrzem rozrzedzonem rurkę szklaną do 
ręki, tworzy ona, nawet bez zetknięcia z dru-
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tami, rodzaj lampy, z którą chodzić można 
po pokoju.

Lubo tego rodzaju zjawiska znane były 
fizykom już dawniej, jednakże inżyniera 
amerykańskiego, M ikołaja Tesli, niezaprze
czoną jest zasługą, że dokonał tych doświad
czeń na dużą skalę i przedstawił je  szer
szym kołom, zawsze z przewodnią myślą 
udoskonalenia ich w takim stopniu, żeby 
kiedyś według tej metody można było wpro
wadzić nadające się do praktycznego zasto
sowania źródło światła.

Urzeczywistnieniu tych myśli stoją jeszcze 
znaczne przeszkody w drodze. Zdaje się 
wszakże, że mamy tu  przed sobą istotnie 
źródła światła, świecące prawie bez zużywa
nia ciepła, skutkiem czego możemy mu przy
znać nazwę : „światła przyszłości”.

Dobiegliśmy do końca naszych rozważań. 
Ź ródła światła, używane w starożytności, | 
musieliśmy uważać za bardzo niedoskonało. [ 
Poznaliśmy później wspaniałe i wielorodne 
postępy oświetlenia w czasach ostatnich. 
Lecz krytyka naukowa i o tych nowoczes- • 
nych źródłach światła wydaje jeszcze nie
korzystny wyrok ze względu na koszty, przy 
tem ponoszone, lecz nie koszty pieniężne, ale \ 
pod względem ciepła i energii, zużywanych 
w gospodarstwie przyrody.

Jak  wiadomo, zupełnie tak  samo wypada 
sąd nasz o pożytku z naszych maszyn paro
wych. I  one dostarczają tylko cząstkę tej 
pracy, jakiejby oczekiwać należało wedle i 
ponoszonego nakładu ciepła. Oczywiście nie 
obniża to istotnej wartości zdobyczy naszych 
na polu nowoczesnej techniki. Z drugiej 
wszelako strony wdzięczność winniśmy bada
niu naukowemu, że nas chroni od zarozu
miałości, stale ostrzegając o tem, że wpraw
dzie dużo już zdziałano, lecz więcej daleko 
pozostaje do osięgnięcia.

Przełożył AL O.

Koleje pentaglukoz w organizmach.

Pentaglukozy zwróciły na siebie w ostatnich 
latach baczną uwagę przyrodników. Cukry te 
zainteresowały równie chemików ja k  i wszystkich

badaczów, których kierunki pracy mają, jakąkol
wiek łączność z chemią. Nim jeszcze penfaglu- 
kozy były znane pod tą nazwą, Hoffmeister ') 
pisał o „celulozie rozpuszczalnej” i E. Schultze 2)
0 tychże związkach, nazywając je  hemicellulozą. 
Rezultatem tych badań było przypuszczenie, że 
zawartość tych, bliżej nieokreślonych związków  
w roślinie wzrasta z postępem wegetacyi.

Dopiero badania Stonego 3), Wheelera, Allena, 
Tollensa 4), Giinthera 3) i ostatecznie de Chal- 
mota °) i F linta 7) dały nam metodę dokładnego 
określania zawartości pentaglukoz w roślinach. 
M etoda ta polega na przeprowadzeniu każdej 
pentaglukozy w  furfurol przez dystylowanie 
z kwasem solnym o c. wł. 1 ,06  (1 2 ° /0 HOl)
1 strącenie fenilohydraźyną jako fenilohydra- 
zon furfurolowy C5 H4OC8H5N2H. Metoda ta 
pozwala daleko ściślej analizować rośliny, do
tychczas bowiem pojmowano pod nazwą związ
ków ekstraktowych bezazotowych i drzewnika 
w szys‘kie ciała bezazotowe, które nie mogły być 
dalej rozdzielone.

Dowiedziawszy się teraz o nowej gromadzie 
związków, należących do składu pokarmu zwie
rzęcego, którą z dostateczną dokładnością może
my oddzielać od innych, zadano sobie pytanie 
co do tworzenia się owych związków w roślinach 
i ich przemian w organizmie zwierzęcym.

Kwestyą tą zajęli się Schulze i Tollens 8), k tó
rzy na podsławie swych badań doszli do wniosku, 
że tkanka i pentaglukozy znajdują się w zdrzew- 
nialej komórce roślinnej nie obok siebie, lecz że 
są ze sobą w ścisłem połączeniu, a może nawet 

I tworzą istotny związek chemiczny. Bardzo wiele
wyjaśnień co do zachowania się tych cukrów  
w organizmie roślinnym i zwierzęcym zaw dzię
czamy badaniom K. Goetzego i Th. PfeitFra 9). 
Autorowie ci analizowali rośliny w różnych pe- 
ryodach wegetacyi, określając dokładnie zawar- 

j tość pentaglukoz, ażeby zbadać zachowanie się
i tych cukrów podczas rozwoju rośliny. R ezu lta

ty  obejmuje tablica następująca :

') Landwirthschaftliche Jahrbficher, 1889,
t. 18, str. 7&2.

2) Zeitschrift f. phys. Chemie, t. 16, str.
406 .

3) Berichte der d. chem. Ges. 24 , str.
3019 .

4) Liebigs Annal. 2 49 , sfr. 227; 254  s. 304;
260  str. 289.

5) Inaugural D issert. Getynga, 1891.
°) Inaugural Dissert. Getynga, 1891.
7) Inaugural D issert. Getynga, 1892.
8) Nobbe. V ers.-Stat., tom 40. Untersucbun-

gen iiber Kohlenhydrate.
°) Nobbe. Vers.-Stat. zesz. 1, 1896 .



Nr 24. WSZECHSWIAT 379

UŻY TA  SU B8TA N CY A 8U BSTAN CY A  SUCHA PEN TO ZY 1.RZEW N1K

Procent Na roślinę 
w gram ach

Procent sub- 
stancyi suchej

Na roślinę 
w gram ach Procent Na roślinę 

w gram ach

F a s o l a ..............................................
Rośliny po 57 d n ia ch ..........................
Kwitnące rośliny po 94 dniach .
W początku dojrzewania po 120 dn.

8 4 ,225
87 ,17o
8 7 ,2 1 5
8 7 ,8 1 0

0 ,3885
0 ,7 6 4 8
8 ,9 2 4 6

2 1 ,0390

5,537
10 ,155
11 ,832
12,441

0 ,0215  
0,' '776  
1 ,0560  
2 ,6 i7 4

6 ,648
1 5 ,910
23,001
27 ,031

0 ,0258
0 ,1217
2 ,0 5 2 4
5 ,6 8 7 4

G roch....................................................
Kwitnące rośliny po 66 dniach .
W początku dojrzewania po 106 dn.

8 5 ,5 6 0
90 ,987
9 0 ,0 2 5

0 51831
1,0633

10 ,9150

5 ,933
11 ,782
11 ,994

0 ,0 1 0 9
0 ,1 2 3 8
1 ,3093

7 ,152
21 ,562
19,571

0 ,0131
0 ,2 2 6 6
2 ,1269

O w ies ....................................................
Rośliny po 29 d n ia c h ..........................
Rośliny kwitnące po 64  dniach .
W początku dojrzewania po 93 dn.

8 9 ,2 2 5
8 7 ,9 5 0
86 ,775
85 ,413

0 ,0 2 7 9  
0 ,1 1 7 0  
4,67 38  
8 ,7206

13,667
15 ,238
2 1 ,700
21 ,177

0 ,0 0 3 8
0 ,0175
1 ,0076
1 ,8470

10,441  
16 ,088  
2 4 ,5 6 0  
2 2 ,713

0 ,0 0 2 9  
0 ,0188  
1,1427  
1 ,9808

Liczby te potwierdzają wyżej przy'oczone zda
nie Hoffmeistra, że powstawanie pentaglukoz 
ciągnie się przez cały przebieg wegetacyi. Z liczb 
tych wypływa dalej, że zawartość tych cukrów 
wzrasta z wiekiem rośliny i że w stosunku do 
innych części składowych tejże zawartość pentoz 
również się zwiększa, czego jest dowodem wzrost 
ich procentowy w ogólnej subs*ancyi suchej.

Porównywając ze sobą rubrykę 3 i 5 tablicy  
widzimy, że między pentaglukozami a tkanką 
istnieje pewna łączność. Pominąwszy pewne n ie
dokładności, których uniknąć niepodobna nawet 
przy naszych teraźniejszych doskonałych m eto
dach analitycznych, liczby nasze wykazują, że 
przybyty obu części składowych są równomierne.

Dalsze badania tychże autorów dowodzą, że 
z postępem wieku rośliny obie części składowe 
łączą się ze sobą coraz ściślej, gdyż im starszą  
jest roślina tem większą procentową zawartość 
pentaglukoz znajdujemy w drzewniku. Stwier
dzimy to kilku danemi :

Drzewnik zawierał pentaglukoz :

Drzewnik po 57 dniach zebra
nej fa s o l i ...................................

Drzewnik kwitnącej fa so li. . . 
Drzewnik dojrzewającej fasoli.

Na zasadzie tych danych Goetze i Pfeiffer po
twierdzają wyżej wspomniane rezultaty badań 
Schultzego i Tollensa, że w zdrzewniałej komórce 
roślinnej tkanka i pentaglukozy znajdują się nie 
obok siebie lecz w ścisłym związku ze sobą i że 
najprawdopodobniej tworzą jedea związek che
miczny.

P rocen t

substancyi

suchej

Gram<f w 
na 

drzew nik 
jednej 
rośliny

8 ,7 3 2 0 ,0 1 0 6
12,631 0 ,2 5 9 2
1 4 ,634 0 ,7 9 9 3

Przypuszczenie, że tylko z pos*ępem czasu 
tkanka i cukry nasze łączą się coraz ściślej, wy
jaśnia nam znany ogólnie objaw, że zwierzę tra
wi tkankę roślin młodych nadzwyczajnie łatwo, 
im zaś roślina jest starczą tem trudniejsza jej 
tkanka do strawienia. Hoffmeister podaje straw- 
ność tkanki młodej na 75 ,7 ° /0, starej zaś na 
5 ,6 °/0. W niosek stąd taki, że tkanka i penta
glukozy są strawne póki nie znajdują się w ści
słym ze sobą związku.

Przemiany, jakim  cukry te podlegają w orga
nizmie zwierzęcym, są jeszcze niedostatecznie 
zbadane. Ebstein ') je s t zdania, że pentozy 
przechodząc przez organizm ludzki nie podlegają 
żadnej przemianie. Salkowski 2) przeciwnie, 
przytacza doświadczenia z królikami, w których 
pentozy zużytkowane przetwarzały się w praw
dziwe glukozy.

Gdyby teorya Ebsteina była prawdziwą, p o -'  
winnibyśmy w moczu zwierząt trawożernych, 
które w pokarmie swoim spożywają stosunkowo 
wielkie ilości pentaglukoz, znaleźć znaczny ich 
procent. Zdanie zaś Salkowskiego potwierdzają 
także doświadczenia Goetzego i Pfeiffra 3), któ
rzy skonstatowali wprawdzie obecność pentaglu
koz w moczu barana, karmionego specyalnie 
w tym celu, lecz określić ich ilości nie byli w sta
nie z powodu minimalnej zawartości. Okazuje 
się tedy, że pentozy nie we wszystkich organiz
mach podlegają tym samym przemianom, u zw ie
rząt jednak trawożernych większa ich część zo
staje spożytkowaną.

Z wyżej wspomnianych doświadczeń z baranem 
wypływa jeszcze, że pentozy łącząc się w orga
nizmie z ciałami azotowemi prawdopodobnie

*) Virchows Archiv, tom 120, str. 401 .
2) Centralblatt f. d. med. Wissenachaften, 

1883 , n-r 11.
3)  Nobbe. Vers.-Stat. 1896 , zesz. 1.
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przechodzą, w kwas hipurowy, gdyż im więcej 
pentoz (w  formie czystej arabinozy) dawano ba- 
ranow i,tem  większą znajdowano ilość tego kwasu 
w moczu.

Dotychczas ogólnie przyjmowano jako źródło 
kwasu hipurowego rozkład ciał białkowych *). 
Fakt jednak, że w moczu człow ieka jak i w m o
czu mięsożernych nie znajdujem y zupełnie lub 
tylko minimalne ilości tego kwasu, sprzeciwia się 
tej hypotezie. D latego też w znakomitych do
świadczeniach Henneberga i Stomanna z) nigdzie 
nie znajdujemy żadnych danych, któreby dowo
dziły, że zawartość tego kwasu w moczu je s t  za
leżna od pokarmu azotowego, t. j . od spożytej 
ilości ciał białkowych. Unikając sprzeczności 
tych teoryj i na zasadzie własnych doświadczeń 
z królikami, Meissner i Shepard 3) słusznie twier
dzą, że bezazotowe części składowe pokarmu 
mają wpływ na tworzenie się kwasu hipurowego, 
utrzymując, że źródłem tego kwasu w moczu 
je s t  część drzewnika, której dotychczas od tkanki 
oddzielić nie umiemy. Nie w iedzieli oni jeszcze  
o nowej m etodzie określania pentaglukoz. Z tem 
zdaniem zgadza się także Kellner ł ), dowodząc, 
że żaden ze znanych nam związków pokarm o
wych na powstawanie tego kwasu mieć nie może 
wpływu. Goetze i Pfeiffer znajdują ową, przez 
M eissnera, Sheparda i Kellnera przypuszczaną, 
substancyą w pentaglukoz ach i z ich dokładnych 
doświadczeń prawie z pewnością wnioskować na
leży , że zawartość kwasu hipurowego w moczu 
zależy jedynie od ilości spożytych pentaglukoz.

D  r  Stefan Benni.

SPRAWOZDANIE.

0  budowie i mechanizmie ruchów liści u ma- 
rantow atycłl, przez Bronisława Dębskiego. (Z 2-a 
tablicam i). Odbitka z t. X X X I Rozpr. W ydz. 
m at.-przyr. Akad. umiejęt. Kraków, 1896 .

W  pracy swej autor postawił sobie za zadanie 
dokładniejsze zbadanie budowy „kolanka” liści 
u różnych marantowatych, stosunku ich do budo
wy innych części liścia oraz wyjaśnienie związku', 
w jakim zostaje budowa kolanka do jego  czynno
ści. Autor wykonał badania w pracowni botanicz-

Schotten. Zeitschriffc f. phys. Chem. 8, 
str. 60; Tappeiner. Zeitschrift f. Biologie, 22 , 
str. 236 . Zeitschrift f. phys. Chemie, 11, s. 4 8 5 .

2) N eue Beitrage zur Begriindung einer ra- 
tionellen Fiitterung der W iederkauer. Getynga, 
1 870 .

3) Untersuchungen liber das Entstehen der 
Hippursaure. Hanower, 1 8 66 .

4) Landwirth. Y ers.-Śtat. 44  (1 8 9 4 ), s. 4 07 .

| nej i pod kierunkiem prof. Ed. Strasburgera 
w Bonn, który również wybrał i temat rozprawy.

Praca rozpada się na cztery części, z których 
I-sza (w stęp) obejmuje literaturę przedmiotu 
i przegląd materyału; część II, anatomiczna, po
święcona je s t budowie liści, porównaniu kolanka 
z innemi częściami liścia, stosunkowi budowy 
liści do system atyki i przeglądowi porównawcze
mu cech budowy pojedyńczych gatunków. Część 
III, fizyologiczna, zawiera uwagi wstępne, do
świadczenia, mechanikę zgięć i znaczenie właści
wości budowy kolanka. W części IV (zakończe
nie) znajduje się zestawienie rezultatów, litera
tura przedmiotu i opis rysunków. Autor rozpo
czyna od s*reszczenia dokładnego prac rozm ai
tych botaników, którzy badali budowę liści 
u marantowatych; następnie rozpoznaje w ogól
nych zarysach materyał, jaki miał do rozporzą
dzenia (około 50 gatunków marantowatych), 
a który pochodził z dwu źródeł : 1) z cieplarni 
ogrodu botanicznego w Bonn, w liczbie 9 gatun
ków, w stanie świeżym; 2) z ogrodu botaniczne
go z Kew, za wstawieniem się prof. Strasburge
ra, otrzymany w liczbie 42  gatunków w stanie 
świeżym, a następnie zachowany do badań w al
koholu Przechodzi następnie do budowy liści, 
opisuje budowę pochwy i ogonka, dalej kolanka 
i blaszki i przez porównanie otrzymanych rezu l
tatów wykazuje czem się różni budowa „kolan
k a ” od innych części liścia. Opis budowy mi
kroskopowej (anatomicznej) odznacza się wielką 
dokładnością i je s t  bardzo szczegółowy.

W  dalszym ciągu autor rozpatruje budowę 
liści w stosunku do system atyki marantowatych, 
dla której budowa anatomiczna wielu cech do
starcza, oraz zestawia różnice budowy liści w ce
lu  ocenienia stosunków pokrewieństwa, jakie za
chodzą między różnemi gatunkami rodziny m a
rantowatych. Przechodzi następnie do w yjaś
nienia, jakie znaczenie mają podczas ruchów od
dzielne części kolanka i o ile odrębności w jego  
budowie mogą być uważane za przystosowania 
się do tej czynności,— w jak i sposób odbywa się 
zgięcie kolanka i skąd pochodzi potrzebna do 
tego ilość energii. W yjaśnienia swoje opiera na 
doświadczeniach, które wykonywał na żywych 
roślinach w taki sposób, że oznaczał liście danej 
rośliny numerem, następnie m ierzył długość gór
nej strony, dolnej strony i obu boków kolanka. 
Odwracał roślinę doniczką do góry a liśćmi na 
dół i zaw ieszał ją  w tem położeniu, a gdy kolan
ka przestały się dalej zginać, mierzył je  powtór
nie i stawiał roślinę w normalnem położeniu. Po 
dokładnem wyrównaniu zgięć liści, znowu je  
m ierzył, powtarzając w taki sposób doświadcze
nie po 5 i 6 razy. Oprócz tego badał kolanka 
odcięte od blaszki i ogonka i zanurzone w cało
ści lub przecięte podłużnie, w roztworze saletry 
5°/0— 2 0 % . Przytem  obserwował zachowanie 
się kolanek u rośliny niepodlewanej przez 4 dni 
i następnie doprowadzonej do normalnych w a
runków, jak  również badał ruchy kolanka po
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usunięciu jednej połowy kolanka albo usunięciu  
tylko naskórka i leżącej pod nim warstwy mięki
szu bogatej w zieleń,— oraz po usunięciu ze 
wszystkich stron większej części grubości pokła
du komórek wydłużonych lub tylko z części 
obwodu. W reszcie obserwował zm iany na prze
krojach poprzecznych przez zgięte kolanko jako 
też podłużnych.

W końcu zasfanawia się bardzo obszernie nad 
mechaniką zgięć.

Na zasadzie sumiennych swoich poszukiwań 
autor dochodzi do rezultatów następujących :
1) Kolanko liści roślin marantowatych różni się 
we względzie budowy anatomicznej od ogonka, 
pochwy i górnej części nerwu głównego blaszki, 
nieprawidłowem ułożeniem komórek naskórka, 
większą grubością ich ścianek bocznych, oraz 
wysokością; bez porównania większą obfitością 
szparek; często silniejszym porostem włosków  
i skupieniem wiązek naczyniowych w środku 
przekroju poprzecznego, oraz w iększą obfitością 
naczyń wąskich na granicy drewna i łyka, a na~ 
dewszystko zaś odmienną je s t budowa grubego 
pokładu miękiszu pomiędzy wiązkami twardzieli 
bez mestomu a naskórkiem. Część tego pokładu, 
granicząca z naskórkiem, składa się ze zwykłych 
komórek miękiszu, obfitujących w zieleń; pod 
nią leży jedna lub dwie warstwy, składające się 
z komórek bardzo charakterystycznych, nadzwy
czaj wydłużonych pierwotnie w kierunku wyso
kości, następnie jednak tworzących kąt około 
45° z prostopadłą do osi kolanka. Komórki te 
są sześciokątno pryzmatyczne o ściankach po
przecznych cienkich, podłużnych mocno zgrubia
łych. Pozostałe warstwy miękiszu, pomiędzy 
wspomnianerni komórkami wydłużonemi a wąskie- 
mi położone, nie mają przestworów międzyko
mórkowych. Górna strona kolanka je s t nieco 
odmiennie zbudowana niż boki i dolna strona.
2) Podobną budowę posiada na znacznej prze
strzeni dolna strona nerwu głównego blaszki gra
niczącej z kolankiem. 3) Kolanka marantowa
tych, jak  się okazuje z porównania z liściem  
Canny, odpowiada dolnej części blaszki innych 
Scitamineae. 4 ) L iście marantowatych wyko- 
nywają zapomocą kolanka i podobnie zbudowanej 
części nerwu głównego ruchy nyktotropiczne, 
paroheliotropiczne i heliotropiczne. Euchów  
nyktotropicznych autor nie badał; inne zaś ruchy 
występują wskutek skrócenia się strony wklęsłej 
przez powiększenie się turgoru w jej komórkach 
miękiszu, znajdujących się pomiędzy komórkami 
wydłużonemi a wąskiemi, oraz wskutek zgniece
nia komórek wydłużonych. Pokład tych ostat
nich jest tak zbudowany, że zmniejszenie jego  
grubości powoduje też zmniejszenie długości.
5) Gąbczastość miękiszu pomiędzy wiązkami na- 
czyniowemi, brak zdrewnienia twardzieli tych  
ostatnich, brak wiązek bez mestomu, skupianie 
wiązek w środku przekroju poprzecznego mają 
zapewne na celu zmniejszenie oporu stawianym  
zgięciom kolanka przez wiązki. M iękisz pomię

dzy wiązkami a komórkami wydłużonemi jest  
stroną czynną podczas tych zgięć. W reszcie po
kład komórek wydłużonych tworzy mechaniczne 
rusztowanie zastosowane do ruchów kolanka 
i nawet ruch ułatwiające. Obecność wspomnia
nego pokładu je s t tu konieczną z powodu w iel
kości i ciężaru blaszki. 6) Sądząc z budowy 
anatomicznej liści, a głównie kolanka, autor je s t  
zdania, że najbliższym Canny, a zatem najpier
wotniejszym rodzajem marantowatych je s t ze 
znanych autorowi rodzaj Calatliea. Phrynium  
je s t bliżej spokrewniony z grupą Maranta, Stro- 
taanthe, C+enanthe, Saranthe (Maranta w daw
niejszej formie); grupa zaś Maranta bisolor, leu- 
coneura, Kerchoveana różni się zupełnie od in
nych gatunków rodzaju Maranta i nawet od całej 
grupy Maranta-Saranthe i zbliża się bardzo do 
Calathea.

Dwie tablice rysunków (figur 54), wykonane 
przez autora z natury, wyjaśniają opisy budowy 
mikroskopowej badanych organów.

Pracę p. Br. Dębskiego odznacza wielka sta
ranność, dokładność i  ścisłość,— umiejętne wyko
nanie doświadczeń,— plan doskonale obmyślany 
i bardzo dobrze przeprowadzony. Jestto pierw
szorzędny nabytek dla naszej literatury ściśle 
naukowej botanicznej z działu anatomiczno-fizyo- 
logicznego.

A. Ś.

SEKCYA CHEMICZNA.
Posiedzenie 9-te w r. 1897 Sekcyi chemicz

nej odbyło się dnia 15 maja w gmachu Mu- 
j zeum przemysłu i rolnictwa.

Protokuł posiedzenia poprzedniego został od
czytany i przyjęty.

D-r Kazimierz Nencki odczytał rzecz „O izo- 
meronie berberyny41. W opium, narkotyku, zna
nym i używanym od tysiąca lat, zawiera się jako 
jedna z głównych części składowych, narkotyna. 
Z ciała pochodzącego od narkotyny, kwasu opia- 
nowego, prof. M. Nencki otrzymał opianylochi- 
naldynę izomeryczną z alkaloidem berberyną. D-r 
Kazimierz Nencki zajął się bliższem zbadaniem  
opianylochinaldyny. Kwas opianowy według 
Wecksneidra je s t  kwasem dwumetoksylo-aldehy- 
dobenzoesowym. W  reakcyach swych kwas opia
nowy występuje bądź jako aldehydokwas, bądź 
jako związek względem  niego tautomeryczny, 
o charakterze laktonowym, pochodny mekoniny. 
Dla rozwiązania pytania, czy budowa opianylochi
naldyny wyprowadza się od aldehydokwasu, czy  
od oksytnekoniny, d-r K. Nencki badał zacho
wanie się opianylochinaldyny, względem alkaliów.

Z ługami alkalicznemi rozcieńczonemi opiany- 
lochinaldyna nie reaguje, w stężonych zaś rozpu
szcza się i kwasy roztworów strącają niezmienioną 
opianylochinaldynę. Ten brak kwasowych wła
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sności w opianylocliinaldynie przemawia za tem , że 
nie posiada ona w swym składzie grupy karbo
ksylowej, że zatem jest pochodną, ciała o pierście
niu laktonowyni, t. j . oksymekoniny.

Chinolina z kwasem opianowym nie reaguje, 
dowodzi to, że w metylochinolinie, czyli chinal- 
dynie w reakcyą z  kwasem opianowym wstępuje 
wodór grupy metylowej. Berberyna utlenia się 
na kwas liemipinowy i berberonowy Izom e
ryczna z nią opianylocliinaldyi a daje kwas 
liemipinowy i pirydynotrójkarbonowy. Pod  
wpływem sodu m etalicznego opianyl.ochinaldyna 
nie daje tetrabydrozwiązku, lecz oddaje grupę 
metylową. E łer kwasu opianowego kondensuje 
się też z chinaldyną, lecz ze związku powstałego  
przy zmydlaniu go powstaje ta sama opianylochi- 
naldym . Dr. K. Nencki próbował otrzymać na
turalną berberynę z izomeronu chinaldyny t. z w. 
izochinaldyny Friedla, Jecz ciała tego nie mógł 
otrzymać według m e^ dy, podanej przez Friedla. 
Analogiczny z kwasem opianowym kwas ftaloalde- 
liydowy reaguje z chiualdyną też w swojej od- j 
mianie tautomerycznej, dając początek dwum no
wym związkom, z których je ie n  je s t  analogiczny i 
z opianylochinaldyną, a drugi je s t  pochodnym dwu- 
ftalidu. Z analogami chinoliny, pirydynami mety- 
lowanemi, kwas opianowy nie kondensuje się, 
lecz powstają tylko sole tych zasad.

Drugi numer porządku dziennego wypełnił d-r 
Stanisław Natanson odczytem  o zastosowaniu ace
tylenu do ośw iecenia wagonów kolejowych. P .N a- 
tauson zapoznał sekcyą z badaniami Gerneza, j 
współpracownika firmy Pintsch, oświetlającej po- j  
ciągi kolei żelaznych gazem olejowym . Ponieważ 
ośw iecenie wagonów elektrycznością je s t  zada
niem dotychczas pom yślnie nierozwiązanem, Ger- 
nez zajął się zastosowaniem acetylenu do tego  
celu. Próby, poczynione w Ameryce ze skroplo- j  

nym acetylenem, skończyły się niebezpiecznem i 
wybuchami.

G. badał warunki wybuchu acetylenu. W tym  
celu napełniał balony stalow e acetylenem gazo
wym i mieszaniną jego z gazem oświetlającym  
z dodatkiem wody, amoniaku i kawałków m etali, 
lub bez tych do iatków i wystawiał je  na działanie 
słońca i mrozów w ciągu kilku miesięcy. W  tych  
doświadczeniach Gernez nie zauważył nigdy pow
stawania jakichkolw iek związków wybuchowych; ! 
rozmaite m etale ulegały wprawdzie nagryzieniu, I 
korozyi, ale powstałe związki nie wybuchały ani 
pod wpływem ogrzewania, ani pod wpływem kwa- ; 
sów. Suchy acetylen w doświadczeniach, w k tó 
rych woda nie była dodaną, nie nagryzał wcale 
metali. D rugi szereg doświadczeń Gerneza do- ; 
tyczył wpływów tem peratury na wybuch acetyle
nu. Acetylen czysty wybucha w temperaturze 
780° C. Gernez ogrzewał acetylen, zam knięty j  

w zbiornikach żelaznych pod ciśnieniem 6 atmo
sfer, bezpośrednio w ogniu i otrzym ywał wybu- | 
chy wówczas, gdy ogrzał bądź zbiornik, bądź ru- 1 
rę żelazną przewodową, odprowadzającą gaz od 
zbiornika, do temperatury czerwoności. W ybuchu

nie było, tylko wówczas, gdy zbiornik był luto
wanym lutem miękkim, nieznoszącym tem pera
tury czerwoności. Mieszanina acetylenu z powie
trzem wybuchała w temperaturze niższej, niż ace
tylen czysty, a mieszanina acetylenu z wodorem, 
lub gazem oświetlającym wybuchała w tempera- 
raturze daleko wyższej. Najwłaściwszą do oświe
tlania okazała się mieszanina30°/'o acetylenu i 70 0/ 0 
g iz u  św ietlnego olejowego. W  dyskusyi nad tym 
przedmiotem przyjmowali udział pp. Rycerski, 
Trzciński iB ogusk i, ten ostatni zakomunikował, że 
we Fr.,ncyi obowiązują prawidła o oświetleniu  
acetylenowem, wypracowane przez Berthelota  
i że jednym  z głównych jest przepis, że genera
tor acetylenu winien być umieszczonym poza obrę
bem izby mieszkalnej, lub fabrycznej, że w N iem 
czech tak samo, jak w Rossy i, pozwolenie na urzą
dzenie oświetlenia acetylenowego zileżnem  jest; 
od władzy policyjnej, że nareszcie, o ile mu wia
domo, zaprowadzonem jest oświetlenie acetyle
nowe na obszerniejszą skalę w Kijowie i w Mo
dlinie.

Na tem posiedzenie zostało ukończono.

Towarzystwo Ogrodnicze.

Posiedzenie 1 1 -te Komisyi teoryi ogrodnictwa 
i nauk przyrodniczych pomocniczych odbyło się 
dnia 3 czerwca 1897 roku o godzinie 8 -ej wie
czorem.

1. Protokuł posiedzenia poprzedniego został 
odczytany i przyjęty.

2. Sekretarz Komisyi, p. A. Ślósarski, od
czytał list p. X . Boreyki, przy którym nadesłane 
zostały gąsienice, razem z ziemią i szczątkami 
roślin; gąsienice te zniszczyły w ogrodzie w N o
wej Sieniawie (gub. podolska) rozsadę i kalafiory 
w inspektach. Przez uszkodzenie korzonków, 
które gąsienice objadały lub podziurawiły, rośli
ny w przeciągu kilku godzin zwiędły i zniszcza
ły . W  ciągu podróży pocztą gąsienice zamieniły 
się na poczwarki, z których można było określić, 
że owe szkodniki są gąsienicami muchy bruk- 
wianki, a właściwie kapuścianki, Anthomyia bras- 
sicae Bouche.

R zeczywiście, zaraz na drugi dzień po posie
dzeniu, dnia 4 czerwca rano, z poczwarek (bobó- 
wek) odpowiednio przechowywanych wylęgły się 
liczne owady dorosłe muchy Authomyia brassi- 
cae, samce i sam iczki, jak  to przewidywał sekre
tarz Komisyi. Mucha ta, na 6 mm długa, pop ie- 
lato-saara, z trzem a mniej lub więcej wyraźnemi 
prążkami czarnemi na tarczy grzbietowej; od
włok u samca z ciemną pręgą wzdłuż strony 
grzbietowej, u samicy jednostajnie popielato
szary. Zimują w stanie muchy lub poczwarki. 
Od początku czerwca gąsienice robakowate, na 
8  mm długie, ku przedniemu końcowi zwężone,
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ogryzają, i dziurawią korzenie i łodyżki kapusty, 
brukwi, kalafiorów i t. p ., wskutek czego inlode 
rośliny giną, a starsze podlegają gniciu. Jako 
środek zaradczy zalecają wyrywanie i niszczenie 
nadpsutych roślin.

3. P. E . Majewski zdał sprawę z wiosennej 
wycieczki w stopnickie i pińczowskie.

W dalszym ciągu badań obszaru objętego po- 
rzeczem rzek Czarnej i Nidy, starając się omijać 
znane z dawniejszych wycieczek okolice, a po
znać niczwiedzone, p. E . Majewski powrócił z bo
gatym stosunkowo rezultatem. Odkrył bowiem 
18-cie nowych zupełnie dla nauki stanowisk, 
a mianowicie na porzeczu Nidy stanowisk 16 
i nad W isłą 2 —i ponownie zw iedził dawniej p o 
znanych stacyj 9.

P . M. przedstawił zebranym clmrakterystycz- 
niejsze okazy w postaci urn, skorup z ornamen- 
tacyą, narzędzi krzemiennych, wyrobów z kości, 
szkła i bronzu. Nadto resztki odpadków ku
chennych, zebranych ■ w obfitości w Żernikach 
Dolnych.

Na tem posiedzenie zosta ło  ukończone.

K RON IK A N A U K O W A .

—  0  postaci zygzakowatej długich iskier i bły
skawic. Iskra naładowanego silnie konduktora 
przedstawia charakter różny, a to zależnie od 
drogi, jaką ona w powietrzu przebiega, jakoteż 
od wielkości i postaci konduktora. Przy odle
głościach drobnych iskra jest prosta i ostro od
graniczona; gdy odległość wzrasta, iskra zakrzy
wia się i tworzy wreszcie zygzak z rozgałęzienia
mi wkątach. W edług poglądu powszechnie przyj
mowanego dzieje się to  skutkiem drobnych p y ł
ków atmosferycznych, które zniewalają iskrę do 
obierania drogi dłuższej i w ygiętej, zam iast p ro
stej i krótkiej. Doświadczenia wszakże, jakie  
przeprowadził p. J. Monckman, badając iskry 
przebiegające przez rury z powietrza opróżnione, 
wzbudziły w nim powątpiewanie co do słuszności 
takiego tłomaczenia. Do doświadczeń tych u ży
wał on rury, która w pobliżu jednego elektrodu 
dzieliła się na dwa ramiona, jed m k iej długości, 
łączące się znowu tuż przed ełektrodem drugim. 
Przy pewnym oznaczonym stopniu rozrzedzenia, 
skoro kierunek prądu ulegał zmianie, iskra, która 
przez ranrę jedno przebiegała, obierała drogę 
przez ramię drugie. Gdy na rurze rozłożone 
były drobne bryłki ołowiane, można było iskrę 
zmusić do obierania drogi swej przez jedDo łub 
drugie ramię, przy zmianie kierunku prądu. N a
sunęło to domysł, że i prawidłowa postać iskry 
zależy od cząstek, która naładowane, zbijają iskrę 
z jej drogi prosto lin ijnej. W pływ taki cząstek  
naładowanych m ożni było rzeczyw iście okazać na 
iskrach, otrzymywanych z maszyny W imhursta

w ciemnej izbie. Najpierw widziano przebiega
jącą między biegunami iskrę prostolinijną; gdy 
odległość powiększano, biegun ujemny otaczał się 
światłem, a iskra od bieguna dodatniego przeska
kująca stawała się słabszą, niż poprzednio. Iskra 
wybiegała zawsze z tegoż samego miejsca, ale 
w przestrzeni rozjaśnionej przez światło bieguua 
ujemnego, stawała się zygzakowatą. Następna 
iskra przebiegała pierwszą część swej drogi 
w tymże samym kierunku, co poprzednia, gdy 
wszakże dobiegała do przestrzeni rozjaśnionej, 
obierała przebieg odmienny, opisując jakby okrąg 
i niewydobywając się nigdy poza obszar roz
jaśniony. Aby wykazać wpływ cząstek pośrednio 
tylko naładowanych, nalepił p. M. pewną ilość 
drobnych skrawków cynfolii na płytce mikowej, 
którą przytwierdził do rękojeści ebonitowej. Tak 
przygotowana płytka mikowa, podobna do zna
nych tablic służących, do tak zwanego węża elek
trycznego, umieszczoną została w pobliżu prze
biegu iskier, pomiędzy biegunami maszyny. Wtedy 
iskry były natychmiast ku płycie pociągano i tw o
rzyły kąt, ku niej wierzchołkiem zwrócony. W ką
tach zaś tych miały miejsce wyładowania boczne, 
co można było okazać, gdy znaczna ilość drob
nych kulek mosiężnych zawieszoną została na n i
tkach jedwabnych w odległościach wzajemnych 
około 1  milimetra; w tym  razie iskry zostały rów
nież kąt o wato wygięte, ale nadto z kątów wydo
bywały się wyraźne rozgałęzienia w formie b ły
skawic.

Sądzić przeto można, że przy iskrach krótkich, 
jakie otrzymujemy między biegunami maszyny, 
bieg nieregularny sprowadzają prawdopodobnie 
cząsteczki naładowanej jeżeli zaś mamy do czy
nienia z wyładowaniami na przestrzeniach d łuż
szych, to doświadczenie ostatnie wskazuje przy
czynę.

Kulki, mianowicie mosiężne, zawieszone na n it
kach jedwabnych, przedstawiają krople deszczu, 
albo też inne ciała, między sobą tak rozdzielone, 
że nie zachodzi m iędzy niemi bezpośrednie prze
noszenie się elektryczności, tak, że elektryzują 
się tylko przez wpływ. Tak zaś naelektryzowane 
przyciągają prąd elektryczny, który z kolei w y
syła odgałęzienia ku drobnym tym ciałom. W ten 
sposób tworzą się rozgałęzienia, jakie w ostatnich  
dopiero czasach poznano, gdy zaczęto błyskawice 
fotografować. Błyskawica zaś dalej dąży pier 
wotną swą drogą, aż znów przez inne nagroma
dzenia cząs‘ek w stronę boczną pociągniętą zo
stanie.

Bocznym takim wyładowaniom w kątach drogi 
zygzakowatej przypisuje p. Monckman ważne zna
czenie; sądzi bowiem, że w ten sposób błyskawice 
tracą znaczną część swej elektryczności, a przy
bywając na powierzchnię ziemi, na końcu swej 
drogi, są już znacznie osłabione. W ten sposób  
daje się zrozumieć, d laczego błyskawice, pomimo 
znacznej swej ilości, stosunkowo drobne tylko  
zrządzają szkody.

S. K.

t
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—  Jeszcze o własnościach acetylenu. Przed  
niedawnym czasem pp. Claude i Hess ogłosili 
(0 . r. 124, 6 2 6 ) swoje spostrzeżenia, że acetylen  
rozpuszcza się obficie w acetalu, m etylalu, o c ta 
nie etylu, szczególniej zaś— w acetonie. Ta 
ostatnia ciecz w temp. 15° C pod ciśnieniem  
zwykłem rozpuszcza 25 objętości acetylenu, pod  
ciśnieniem zaś 12 atm.— około 30 0  obj. Obser
wując zwiększanie się objętości acetonu nasyco
nego acetylenem wzmiankowani badacze do
strzegli, że na każdą przybywającą atmosferę 
ciśnienia przyrost objętości wynosi 0 ,0 4 , tak że 
kiedy ciśnienie dojdzie do 1 2  atm., objętość w y
nosi 1 ,48  pierwotnej. Jeżeli stąd obliczym y  
gęstość acetylenu rozpuszczonego, to wypadnie 
ona =  0 ,7 ,  gdy acetylen czysty skroplony 
miałby pod tem samem ciśnieniem gęstość 
=  0 ,4  . Zachodzi tu więc kontrakcya, zagęsz
czenie, i można warunki doświadczenia tak ze
stawić, że w danej objętości znajdzie się większa  
masa acetylenu w postaci rozpuszczonej, aniżeli 
zmieścićby się go mogło w stanie czystym. Kiedy 
temperatura podnosi się, to  naturalnie rozpusz
czalność acetylenu w acetonie zm niejsza się : 
w temp. 50° 0  wynosi ju ż  tylko połowę tego, co 
w 15°. W  zbiorniku, napełnionym podobnym  
roztworem ciśnienie podwaja się, kiedy tem p do
chodzi 30°. W  zbiornikach, napełnionych czys
tym acetylenem skroplonym, za ogrzaniem do 
18° ciśnienie już z 24 atm. przechodzi na 70.

Kiedy kran zbiornika z roztworem acetylenu 
otworzymy, to gaz wydziela się z roztworu do
póki ciśnienie wewnątrz naczynia nie zrówna się 
z zewnętrznem Zubożony w laki sposób roz
twór może służyć w dalszym ciągu do pochłania
nia acetylenu. Nakoniec, z doświadczeń Clau- 
dea i Hessa wypadło, że własności wybuchowe 
acetylenu rozpuszczonego ulegają znakomitemu 
zmniejszeniu.

Nr 41 Chemiker Zeitung zamieszcza sprawo
zdanie o posiedzeniu paryskiej akademii nauk 
ścisłych 10 z. m ., na kłórem pp. Berthełot 
i Y ieille opowiedzieli o doświadczeniach swoich 
nad'własnośeiam i wybuchowemi roztworów ace
tylenu w acetonie. Okazuje się, że roztwór, 
przygotowany pod ciśnieniem 1 0  atm., który za 
tem w 1  litrze zawiera 1 0 0  do 1 2 0  g gazu, wy
bucha równie łatwo, jak i acetylen czysty za
mknięty w zbiorniku pod znacznem ciśnieniem. 
Zauważyć jednak należy, że nawet w razie przy
rządzania roztworów pod ciśnieniem mniejszem, 
w przesfx’zeni nad cieczą mogą powstawać wa
runki, sprow-ądzające znaczne zwiększenie ciśnie
nia. Ciśnienie początkowe około 20 atm. stano
wi warunek zwiększający eksplozyjność roztwo
rów acetylenowych w takim stopniu, że następ
stwem wybuchu może być doprowadzenie ciśnie
nia do wysokości kilku tysięcy atmosfer.

Z n.

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 d. 2 do 8 czerwca 1897 r.

(ze spostrzeżeń na staeyi meteorologicznej przy Muzeum Przem ysłu i Rolnictwa w Warszawie).

•cla
*N
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700  m m  — Temperatura w st c .
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K ierunek -wiatru
Szybkość w metrach 

na sukundę

Suma

opadu
U w a g i

f i 7 r. 1 p. 9  w. 7  r. l p - 9  w. Najw. Najn. £

2 S. 48,9 49,9 5 i,ó 17,8 20,9 21,1 23,5 17,1 84 N W 3,SEJ,0 0,8 © w ciągu dnia kilkakrot.
3 C. 52,7 52,o 5 1,6 19,9 26,9 21,2 26,9 18,4 65 S E 3,E3,E3 0,2 *  od 2 h. 5o m. do 3 h. 20
4 P 51.4 5o,9 49,7 21,2 25,3 22,2 26,5 19,9 49 S E 3,SE5,SE3 — m. p. m.
5 S. 49.7 49 , '

46,3
47,9 21,2 27,7 23,0 28,3 18,0 01 ISE3,SW3 ,N ' —

9  w  ciągu dnia kilkakrot.6 N. 4^,9 45,7 21,8 22,5 19,6 29,5 I 9.6 69 'N3,NW 4,SVV4 o,7
7 P. 45,2 45,0 45 3 23,0 24,5 19,1 27,2 16,9 59 W 3,W4,W4 0,0 •  chwil. ok. 2 h. 15 m.p.ni.
8 W. 46.4 46,4 47,5 14,1 16,2 12,2 19,1 12,2 5 l WS.NWS.W* 0,0 •  chwilowo wieczorem 8 h.

30 m.

Średnia 48,6 20,'? 61 1,7

T R E Ś ć .  W ydzieliny korzeni roślinnych, przez Krzemieniewskiego. —  O siarce, przez Bohdana 
Zatorskiego (ciąg dalszy). —  A, Oberbeck. Światło i świecenie, przełożył M. G. (dokończenie). —  
Koleje pentaglukoz w organizmie, przez d-ra Stefana Benniego. —  Sekcya chemiczna. —  Towarzystwo 

Ogrodnicze. —  Kronika naukowa. —  Buletyn meteorologiczny.
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