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Zmiana położenia biegunów ziemskich.

Dwa rodzaje ruchów osi ziemskiej jesteśmy 
w stanie sobie wyobrazić. Popierwsze, oś 
nieruchoma w ziemi, określająca w punktach 
przecięcia z powierzchnią kuli ziemskiej dwa 
niezmienne bieguny, może zmieniać swe po
łożenie w przestrzeni, pociągając za sobą 
zmiany w położeniu kuli ziemskiej w prze* 
strzeni; powtóre, przy niezmiennem położeniu 
kuli ziemskiej w przestrzeni, oś ziemska może 
zmieniać swój kierunek w przestrzeni, a za
tem i wewnątrz ziemi, skutkiem czego i pun
kty przecięcia osi z powierzchnią ziemi, t. j. 
jej bieguny muszą znajdować się w coraz 
innych miejscach. Ozy jesteśmy w stanie 
zauważyć ruchy osi ziemskiej, a jeżeli tak, 
to czy możemy poznać, z którą z dwu wy
mienionych kategoryj ruchu mamy do czy
nienia?

Dzienny ruch wirowy pozornego sklepienia 
niebieskiego jest odbiciem paralaktycznem 
ruchu ziemi dokoła osi, odbywającego się 
w tym samym okresie. K ierunek, idący od 
stanowiska obserwatora ku biegunowi owego 
ruchu, jes t równoległy do kierunku osi ziem
skiej w przestrzeni. Jeżeli zatem dziś wi
dzimy biegun nieba w kierunku jakiejś zna

nej gwiazdy, to, w razie zmiany kierunku 
osi ziemi, biegun nieba będziemy widzieli po 
upływie pewnego czasu w kierunku innej 
jakiejś gwiazdy. Jednem  słowem, wszelka 
zmiana kierunku osi ziemskiej musi nam się 
dać poznać jako ruch bieguna nieba. Taki 
ruch bieguna w istocie znany już jest od 
2 000 lat. Zauważył go w 2-gim wieku przed 
Nar. Ohr. astronom grecki Hipparch. Spo
strzegł on mianowicie wzrastanie długości 
wszystkich gwiazd w jednakowym stopniu, 
które objaśnił cofaniem się punktu, od któ
rego długość się rachuje, mianowicie punktu 
równonocy wiosennej. Źródło ruchu wstecz
nego tego punktu, a właściwie obu punktów 
równonocnych, leży w zmiennem położeniu 
płaszczyzny równika ziemskiego w przestrze
ni, a położenie tej płaszczyzny, jako prosto
padłej do osi ziemskiej, ściśle związanem jest 
z położeniem tej ostatniej. Badania wyka
zały, że skutkiem powyższego ruchu osi ziem
skiej, biegun świata zakreśla dokoła bieguna 
ekliptyki obszerne koło o promieniu i wyno
szącym blisko 23,5°, w okresie około 26 000 
lat. Niezależnie od ruchu powyższego istnie
je  inny ruch bieguna, odkryty przez sławnego 
astronoma angielskiego Bradleya, który na 
zasadzie 18-letnich obserwacyj od 1727 do 
1745 r. wywnioskował, że biegun świata
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w okresie 183/3-letnim zakreśla małą, elipsę 
o osiach 18,5" i 13,7''.

Ażeby orzec, do którego z dwu możliwych 
rodzajów ruchów osi należą 2 powyższe ru 
chy, trzeba zbadać, czy skutkiem tych ru 
chów położenie biegunów ziemskich względem 
pewnych stałych punktów tej powierzchni 
jest zmiennem, czy też nie. J a k  wiadomo, 
odległość jakiegoś punktu od biegunów ziem
skich w stopniach wyraża się, jako dopełnie
nie szerokości tego punktu do 90°. Ozy 
odległość ta  znaną jest nam w stopniach czy 
milach, to dla naszego zagadnienia jest zu
pełnie obojętnem, pragniemy bowiem tylko 
przekonać się, czy odległość ta  się zmienia. 
Szerokość geograficzna jakiegoś punktu zie
mi wyznacza się przy pomocy obserwacyj 
astronomicznych, równa się ona bowiem wy
sokości bieguna nad poziomem tego punktu 
ziemi, albo też zboczeniu zenitu tego punktu. 
Otóż długoletnie obserwacye stwierdziły, że 
żaden z dwu wspomnianych ruchów osi 
ziemskiej nie pociąga za sobą zmiany szero
kości geograficznej punktów ziemi, a jeżeli 
jakieś zmiany zachodzą, to są one zaw arte 
w granicach tak  ciasnych, że skonstatować 
się napewno nie dadzą. Kiedy została wy
kryta przyczyna owych ruchów, dociekania 
teoretyczne doszły do tegoż samego wniosku, 
co i obserwacya, mianowicie, że w obu r a 
zach ziemia zmienia swe położenie w prze
strzeni, a oś ruchu wirowego pochyla się 
wraz z ziemią. Co do pierwszego z tych ru 
chów, t. j. precesyi, to  objaśnił ją  Newton 
jako zjawisko analogiczne do cofania się 
węzłów drogi księżyca, wywołanego przez 
wpływ słońca. W ęzłom w danym razie od
powiadają punkty równonocne, a księżyco
wi—wypukłość równikowa ziemi, uważana, 
jako zbiór drobnych ciałek, krążących 
w płaszczyznie równika dokoła ziemi. D ru 
gi ruch, zwany nutacyą, objaśnił dA Jem bert, 
poznawszy związek jego z ruchem wstecznym 
węzłów księżyca.

W idzimy z powyższego, że istnienie ruchów 
osi ziemskiej pierwszego rodzaju odkryła 
nam obserwacya, teorya zaś następnie tylko 
bliżej zbadała ich natu rę  i źródło i wykazała, 
że są nieodzownem następstwem praw New
tona. W ręcz przeciwnie sprawa stoi z ru 
chami osi ziemskiej drugiego rodzaju. W  tej 
dziedzinie głębsza analiza matem atyczna do

szła do wniosku, że istnieć muszą ruchy osi 
ziemskiej wewnątrz ziemi, a nawet, o ile cho
dzi o zjawiska przewidziane i idealnie pomy
ślane, wielkość oraz rodzaj tych ruchów 
w przybliżeniu zostały oznaczone. Jednakże 
liczby, o które tu chodzi, okazały się tak 
drobnemi, że stwierdzenie ich zapomocą 
obserwacyj przez długi czas uważane było 
za niemożliwe. Dopiero w czasach ostatnich, 
skutkiem ulepszeń w narzędziach i metodach 
obserwacyi, na seryo można było pomyśleć
0 podjęciu tego ważnego zadania. Kwestyi 
ruchu biegunów pragniemy poświęcić ten a r
tykuł.

Do czasów Newtona istniało powszechne 
przekonanie, że ziemia jes t doskonałą kulą. 
Nieliczni tylko uczeni owych czasów, jak 
K epler, Childrey i in., niezupełnie podzielali 
to zapatrywanie, Poraź pierwszy zjawisko, 
znajdujące się w związku z rzeczywistym 
kształtem  kuli ziemskiej zauważonem zostało 
przez R ichera w r. 1672. Wysłany przez 
paryską Akadem ią nauk do Kayenny w ce
lach naukowych, zabrał on ze sobą z Paryża 
uregulowany tamże zegar wahadłowy. Po 
przybyciu do Kayenny Richer zauważył, że 
zegar jego spóźnia się dzienie o 2*/2 minuty. 
Objaśnienie tego zjawiska dał Newton w swo
ich „Zasadach”, dowiódłszy jego zależności 
od nierównego natężenia siły odśrodkowej 
w różnych punktach ziemi, jako niejednako
wo odległych od osi ziemskiej, oraz od nie
jednakowego natężenia siły ciężkości zależ
nego od tego, że ziemia jest spłaszczona 
u biegunów a wypukła na równiku. W ięk
szość astronomów angielskich uznała objaś
nienie Newtona, natom iast przeważna liczba 
astronomów francuskich z Dominikiem Cassi- 
nim na czele, opierając się na pewnych błęd
nych pomiarach geodezyjnych, doszła do 
wręcz przeciwnego wniosku, mianowicie, że 
ziemia jes t wydłużona w kierunku biegunów
1 ma postać jajka. Znany jes t wynikły stąd 
spór angielskich i francuskich astronomów, 
który wywołał wielką liczbę na szeroką skalę 
wykonanych pomiarów geodezyjnych i za
kończył się wreszcie zwycięstwem poglądów 
Newtona. Pom iary te dostarczyły również 
pierwszych konkretnych danych o stopniu 
spłaszczenia ziemi.

Teorya ruchu biegunów ziemskich ściśle 
związana jest z teoryą ruchu wirowego ziemi)
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ten zaś znów zależny jest od rozkładu mate- 
r ji  wewnątrz ziemi oraz od kształtu  ziemi. 
G-dyby ziemia była kulą jednorodną i pozba
wioną wszelkiej sprężystości, o jakichś ru 
chach jej osi nie mogłoby być mowy. W rze
czywistości jednakże warunki, dotyczące zie
mi, są inne. Przyjm ując jako fakt niewąt
pliwy, że ziemia ma postać spłaszczonej sfe- 
roidy, zajmijmy się bliżej kwestyą rozkładu 
aiateryi w jej wnętrzu. Przy badaniach teo
retycznych, dotyczących tej kwestyi, wycho
dzimy z założenia, że ziemia była niegdyś kulą 
płynną i przyjęła kształt równowagi pomię
dzy siłą ciężkości, zależną od wielkości masy 
ziemskiej, oraz siłą odśrodkową, zależną od 
szybkości ruchu wirowego. Otóż spłaszczenie 
takiej sferoidy równowagi, jeżeli jest ona 
zupełnie jednorodną wynosi 5/ i  stosunku siły 
■dśrodkowej na równiku do natężenia siły 

ciężkości tamże. Uwzględniając masę ziemi 
szybkość ruchu wirowego, otrzymalibyśmy, 

że, jeżeliby ziemia była jednorodną, spłasz
czenie jej musiałoby wynosić l/ 232- Najpra- ! 
wdopodobniejsza wielkość, wypadająca dla 
spłaszczenia ziemi z pomiarów geodezyjnych, 
wynosi '/aa3,s > a zatem znacznie różni się od I 
wyżej przytoczonej. W ypada stąd, że przy 
badaniach ruchu wirowego ziemi hypotezę j  

jej jednorodności trzeba zarzucić. Niejedno- . 
rodność ziemi wypływa zresztą już i z badań ; 
średniej gęstości kuli ziemskiej; dają one nam 
jako średnią gęstość ziemi, liczbę 5,6, gdy 
gęstość średnia warstwy zwierzchniej wynosi 
w przybliżeniu tylko 2,5.

Poszukiwania teoretyczne nad ruchem wi
rowym ciał niebieskich sta ją  się tem  mniej 
zawikłanemi, im prostszem jes t pi*awo, we
dług którego wewnątrz tych ciał rozmiesz
czoną jest materya. Jedną z najprostszych 
hypotez, dotyczących tego prawa, jest ta, 
że ciała wewnątrz ziemi rozmieszczone są 
w warstwach spółśrodkowych o gęstości wzra
stającej statecznie w miarę zbliżania się ku 
środkowi ziemi. O ile hypoteza ta  odpowiada 
istotnemu stanowi rzeczy, wypływa to z teo- 
ryi t. zw. momentów bezwładności. Momen
tem bezwładności jakiejś cząsteczki masy 
względem jakiejkolwiek osi nazywa się ilo
czyn z masy owej cząsteczki przez kw adrat 
z odległości tej cząsteczki od owej osi. Opie
rając się na tem określeniu, analiza m atem a
tyczna prowadzi do wyrażenia momentu bez

władności układu punktów materyalnych lub 
ciała względem jakiejkolwiek osi, oraz do 
konstrukcji tak  nazwanej „elipsoidy bez
władności”, odniesionej do pewnego układu 
spółrzędnych, której promienie wodzące 
w każdym jej punkcie są odwrotnościarni 
pierwiastków kwadratowych z momentów 
bezwładności w tym punkcie. Jeżeli począ
tek spółrzędnych obierzemy w środku owej 
elipsoidy i nadamy osiom spółrzędnych taki 
kierunek, ażeby względem nich punkty po
wierzchni elipsoidy miały położenie syme
tryczne, to elipsoida powyższa nazywa się 
centralną, a osie je j—głównemi osiami bez
władności. J a k  względem każdej innej osi, 
można stworzyć moment bezwładności dane
go ciała także względem głównych osi bez
władności; momenty odniesione do trzech 
głównych osi bezwładności nazywają się 
głównemi momentami bezwładności; wielkość 
ich zależy od wielkości głównych osi bez
władności, ta  ostatnia zaś od rozkładu ma- 
teryi w ciele, którego ruch wirowy badamy.

W  badaniach ruchu wirowego i kształtu 
ciał niebieskich główne momenty bezwładno
ści m ają wielkie znaczenie; tak naprzykład 
każdej hypotezie względem rozkładu materyi 
wewnątrz ziemi, przy istniejącym stosunku 
długości głównych osi bezwładności ziemi, 
odpowiada pewne określone spłaszczenie sfe
roidy ziemskiej. Znając zatem to spłaszcze
nie oraz wielkość głównych momentów bez
władności, możemy sprawdzić, czy dadzą one 
pogodzić się z sobą, jeżeli przypuścimy, że 
ziemia składa się z współśrodkowych warstw 
o stopniowo wzrastającej gęstości w miarę 
zbliżania się do środka ziemi. Jeżeli A i C 
są odpowiednio najmniejszym i największym 
momentem bezwładności ziemi, to stopień 
spłaszczenia ziemi przy powyższej hypotezie

C ^
ściśle zależnym jest od stosunku —^ — . Sto

sunek ten może być otrzymany zapomocą 
obserwacyi, wchodzi on bowiem w wyrażenie 
wielkości, zwanych stałą  precesyi i stałą nu- 
tacyi, które na drodze obserwacyi oznaczyć

Q
się dadzą. Z badań tych wypływa - q ~

=  »/303)0 ; przy takiej wartości tego stosunku 
otrzymujemy, że spłaszczenie ziemi najwyżej 
wynosić może l/2n ,3 ■ Tymczasem liczba 
Vao3/5 otrzym ana przez C larka jest większa,
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dowodzi to, źe rozkład materyi w ziemi tylko 
przybliżenie odpowiada przyjętej hypotezie, 
że zatem gęstość rozmai! ycU wun-tw nie jest 
jednakową, i nie jest ciągłą, funkcyą odległo
ści od środka.

Jeżeli równik ziemski uważamy za koło 
doskonałe, to przez spłaszczenie kuli ziem
skiej rozumiemy stosunek różnicy promienia 
równika i odległości biegunów od środka 
ziemi do promienia równika. Rozmaitość, 
zachodząca w stosunkach głównych momen
tów bezwładności ziemi oraz w stosunkach 
rozmaitych promieni ziemi, uważanej jako 
kształt geometryczny, dowodzi, że kształt jej 
geometryczny nie zlewa się zupełnie z jej, 
źe tak  się wyrazimy, kształtem  mechanicz
nym, t. j . z elipsoidą centralną, odpowiada
jącą  masie ziemskiej oraz rozkładowi tejże 
masy. Między innemi, badania matematycz
ne dowiodły, że kierunek osi ruchu wirowego 
ziemi tworzy pewien niewielki kąt z kierun
kiem najmniejszej osi bezwładności, a zatem 
i dwie pozostałe główne osi bezwładności 
leżą w płaszczyznie, k tó ra z płaszczyzną 
równika ziemskiego nie zlewa się w zupeł
ności.

Dlaczego stosunki powyższe ułożyły się 
w taki sposób, a nie inaczej,' nie wiemy. 
Być może zgóry istniały już warunki, z po
wodu których stosunek pomiędzy ruchem 
wirowym ziemi, jej kształtem  oraz wewnętrz
nym rozkładem masy, mógł się unormować 
tylko na jeden sposób, w każdym razie nie
wątpliwie przy tworzeniu się brył oraz nor
mowaniu ich ruchów dostrzedz się daje p ra
wo analogiczne do tego, które w naukach 
biologicznych znane je s t pod nazwą, doboru 
naturalnego, prawo dostrajania się kształtu 
i ruchu do wymagań równowagi i trwałości. 
Otóż dowiedzionem jest, że jeżeli oś odpo
wiadająca największemu momentowi bez
władności (t. j. najmniejsza) nie zlewa się 
ściśle z osią ruchu wirowego,. to położenie tej 
ostatniej wewnątrz masy ziemskiej nie jest 
stałem, a mianowicie ulega ona pewnym wa
haniom peryodycznym. Z drugiej strony 
dowiedzionem jest, że, jeżeli kąt, o którym 
mowa, jest niewielki, to ruch wirowy ziemi 
jest trwałym, nie grożącym ziemi żadnym 
kataklizmem i źe kąt ten zawsze małym po
zostać musi, co jest koniecznym warunkiem 
trwałości. Gdyby ziemia w pewnej epoce

utrwalania się jej ruchu była bryłą już zu
pełnie zakrzepłą, a nierówność znaczna 
głównych osi bezwładności pociągała za sobą 
silne wahania osi ruchu wirowego wewnątrz 
ziemi, to, jak  powiada Tisserand, siła, dążą
ca do utworzenia warunków trwałości ruchu, 
stopiłaby nanowo masę ziemską, aby wywo
łać odpowiednie zmiany w kształcie elipsoidy 
centralnej. Możnaby zapytać, dlaczegóż 
w takim razie nie wytworzył się zupełnie 
idealny rozkład materyi względem osi ruchu 
wirowego, rozkład, przy którym zapewnioną 
byłaby zupełna nieruchomość tej osi we
wnątrz ziemi? Odpowiedź jest w tym razie 
ta  sama, jak  na pytanie, dlaczego planety 
nie krążą po kołach tylko po elipsach, albo 
dlaczego drogi komet nieperyodycznych nie 
są parabolami, lecz hyperbolami. Parabola 
lub koło są tylko specyalnemi przypadkami 
elipsy, można je uważać za elipsy z mimo- 
środem, równym odpowiednio 1 i 0, gdy dla 
elipsy są możliwe wszystkie mimośrody po
między 0 i 1, których jes t ilość nieskończona; 
z drugiej strony hyperbola ma miejsce przy 
nieskończonej ilości mimośrodów większych 
odległości. Wogóle jednakże, skutkiem wielu 
wpływów zewnętrznych mimośród zmienia 
się bez przerwy w pewnych granicach, tak 
źe gdyby w istocie miał w pewnym momencie 
wartość 0 lub 1, to jednakże taki stan 
mógłby być tylko chwilowym, poczem koło 
zmieniłoby się na elipsę, parabola zaś na 
elipsę lub hyperbolę. Powracając do kwe- 
styi położenia osi bezwładności w ziemi, mu
simy uważać położenie, przy którem naj
mniejsza oś bezwładności zlewa się z osią 
ruchu wirowego, za jeden specyalny przypa
dek śród tych wszystkich, przy których 
trwałość ruchu jest możliwą. Gdyby zaś 
nawet chwilowo takie zlanie się dwu osi było 
możliwem, to stan taki musiałby się zmienić 
bardzo szybko, zależnie od wpływu sił ze
wnętrznych na ruch wirowy ziemi oraz skut
kiem ciągłych zmian, zachodzących w poło
żeniu mas wewnątrz ziemi i na jej powierzch
ni, warunkujących pewną zmienność kształtu 
oraz położenia elipsoidy centralnej.

Pierwszym, który dokładnie zbadał wpływ 
nierówności głównych momentów bezwładno
ści na ruch wirowy ciał niebieskich, był 
Euler. Z  poszukiwań tych wypływa, że bie
guny ziemi bez przerwy zmieniają swoje po-
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łożenie na powierzchni ziemi, a to w taki 
sposób, że oś ruchu wirowego zachowuje 
stały kierunek w przestrzeni (zmiana kierun
ku wynosi conajwyżej 0,0003"), najbliższa 
zaś tej osi położeniem główna oś bezwładno
ści wraz z ca łą  ziemią zakreśla dokoła osi 
ruchu wirowego powierzchnię ostrokręgową 
w okresie wynoszącym około 305 dni. W i
dzimy zatem, że ruch biegunów ziemskich 
odbywa się w taki sposób, że biegun nieba 
nie zmienia wcale swojego położenia śród 
gwiazd, natomiast względem osi świata 
zmienia się położenie całej kuli ziemskiej, 
a więc i kierunek w przestrzeni wszystkich 
prostych, normalnych do powierzchni ziemi. 
Jak  wiemy, proste owe, czyli piony, w prze
dłużeniu idealnem przecinają się z pozornem 
sklepieniem niebieskiem w punkcie nieba, 
zwanym zenitem; a zatem zenit jest owym 
punktem na niebie, którego położenie skut
kiem ruchów biegunów ziemskich zmieniać 
się powinno. Położenie zenitu na niebie 
określonem jest, jak  i położenie każdego 
innego punktu, przez jego zboczenie oraz 
wznoszenie proste. Zboczenie zenitu jest nie 
co innego, jak  szerokość geograficzna, wzno
szenie proste zaś—to czas gwiazdowy. O stat
nia ta  spółrzędna zmienia się ustawicznie 
skutkiem dziennego ruchu nieba, nie nadaje j  

się zatem bardzo do obserwacyi; zmienne po- ! 
łożenie zenitu przy większej amplitudzie 
zmian musiałoby wywoływać dostrzegalne 
zmiany peryodyczne w długości doby gwiaz
dowej, dzisiaj tej zmienności jednakże zau
ważyć nie możemy, gdyż dokładność chodu j  

zegarów astronomicznych nie je s t jeszcze ku | 
temu wystarczającą. Drugim zmiennym ele
mentem jest, jak  widzimy, szerokość geogra
ficzna—a zatem i przy tego rodzaju ruchu 
biegunów ziemskich, jak  wyżej podany, środ
kiem do ich skonstatowania pozostaje bada
nie szerokości geograficznej.

O wielkości ruchu biegunów na powierzchni 
ziemi z samej teoryi dowiedzieć się nie mo
żemy. Z teoryi dowiadujemy się tyle, że 
płaszczyzna równika z płaszczyzną dwu 
większych osi bezwładnośei tworzy tylko na
der mały kąt, wynoszący w najlepszym razie 
przy uwzględnieniu wpływów zewnętrznych 
zaledwie 0,02" i że, przyjmując zupełną nie
zmienność kuli ziemskiej, można sobie ruch 
bieguna ziemskiego wyobrazić, jako połącze

nie dwu ruchów : skutkiem wpływów ze
wnętrznych (działanie księżyca i słońca) bie
gun zakreśla w okresie prawie równym do
bie, małe koło o średnicy zmiennej, zależnej 
od położenia względnego słońca i księżyca, 
dosięgającej w maximum 0,04" czyli w mia
rach liniowych 1,2 m, w minimum zaś spada
jącej do zera; środek powyższego koła za
kreśla w okresie 305 dni drugie koło dokoła 
punktu przecięcia powierzchni ziemi z naj
mniejszą osią bezwładności. Promień tego 
drugiego koła może być otrzymanym tylko 
na drodze obserwacyj zmian szerokości geo
graficznej.

Prace dawniejszych astronomów, wykazu
jące ni by to zmianę szerokości niektórych 
punktów ziemi, nie m ają dla nas żadnego 
znaczenia, ponieważ gruntowały się one na 
materyałach obserwacyjnych dokładności bar
dzo nierównomiernej, a nigdy tak  wielkiej, 
ażeby błędy prawdopodobne wielekroć nie 
przewyższały wielkości, o których skonstato
wanie chodzi. Tak samo dyskusya rozmai
tych wartości dla szerokości jednego i tego 
samego obserwatoryum, otrzymanych w róż
nych epokach, doprowadziła do wniosku, że 
m ateryał nie jest dostatecznie jednolity, aby 
różnice można było kłaść w części na karb 
zmian szerokości. Około połowy bieżącego 
stulecia podjęte zostały pierwsze próby wy
kazania wahań szerokości na zasadzie spe- 
cyalnie w tym celu podejmowanych obserwa
cyj. P race Bessla w tym kierunku nie do
prowadziły do żadnych rezultatów. Owoc
niejszą była praca Petersa, który na zasadzie 
274 obserwacyj gwiazdy biegunowej, doko
nanych w obserwatoryum pułkowskiem w la 
tach 1842 — 1843, skonstatował wahania 
szerokości tej dostrzegalni o obszarze 0,08" 
w okresie, zbliżonym do obrachowanego przez 

j  Eulera; nie był on jednak w stanie orzec na 
| pewno, czy wahania te nie są w jakim 
| związku z roczną zmianą elementów meteo

rologicznych i zmiennemi warunkami obser
wacyi. Nyren oparł swoje badania na 762 

[ obserwacyach gwiazdy biegunowej, dokona
nych w różnych czasach w okresie od r. 1842 
do 1872 przez Petersa, W . Struvego, G-ylde- 

J  na oraz przez niego samego również w obser
watoryum pułkowskiem i otrzymał rezultat 
przeciętny, zbliżony do otrzymago przez Pe- 

I tersa. Podobne obserwacye prowadzone były
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w Grreenwich, a z dyskusji ich, dokonanych 
przez Maxwella i we dwadzieścia kilka la t póź
niej przez Downinga, wypływają rezultaty , 
podobne do pułkowskich.

(Dok. nast.).

M arcin Ernst.

Zabarwienie oehponne
n zwierząt nccn-̂ rcłi.

Jakkolwiek wiele pisano o barwach naśla
dowczych ochronnych u zwierząt dziennych, 
nie zwrócono dotąd należytej uwagi na za
barwienie o zmroku, przy świetle księżyca 
i gwiazd.

Łatwo przecież zrozumieć, że wiele zwie
rząt potrzebuje ochrony więcej w nocy niż 
we dnie, jak  np. liczne drobne ssaki wycho
dzące w nocy na żer : gryzące, owadożerne, 
roślinożerne i t. d. Zwierzętom mięsożernym, 
szukającym w nocy zdobyczy, również są po
trzebne barwy ochronne i rzeczywiście nie
które nocne zwierzęta drapieżne są zupełnie^ 
lub prawie zupełnie czarne. To samo można 
powiedzieć o ptakach, gadach, rybach i owa. 
dach, które w dzień siedzą ukryte w dziu. 
rach lub wśród gęstwin roślinności, w nocy 
zaś wychodzą na polowanie. Liczne zwie
rzęta  dzienne spędzają noc w miejscach b ar- 
dzo odsłoniętych, mogą być przeto łatwo 
tępione przez wrogów i potrzebują w nocy 
barw ochronnych.

Przykłady zabarwienia ochronnego u zwie. 
rząt nocnych podaje nam w swych pracach 
p. Y errił ‘).

W  wielu razach barwy ochronne służą 
równie dobrze na dzień jak  i na noc. Do 
takich barw należy kolor zielony ptaków,

•) A, C. Yerril : a) Nachtliche Scliutzfar-
bung bei Saugethieren, Vogeln, Fischen, Insecłen 
u. a. w. durch natiirliche Aualese entwickelt. 
b) Farbenanderungen in der Naeht und ara Tage 
bei einigen Fische, und dem Tintenfisch mit B e- 
merkungen iiber ihren Schaf. N aturwissen- 
schaflliche Rundacliau, 1897 , n-r 23.

żyjących wśród liści, różne odcienie brunat
nego i szarego u ptaków i ssących, które 
przebywają na ziemi między kamieniami, 
suchemi liśćmi lub na pniach drzew, oraz 
biały kolor zwierząt zimowych i podbieguno
wych. Inne barwy we dnie nie ochraniają 
zupełnie, skutecznie zato działają w nocy. 
W  taki sposób zachowuje się kolor czarny 
lub bardzo ciemny, który we dnie jest wi
doczny w nocy zato czyni zwierzęta niewi- 
dzialnemi, gdyż najwyraźniejszem działa
niem światła księżycowego jest wywoływanie 
silnych, czarnych cieniów. Białe lub żółtawe 
plamy i pręgi ułatwiają jeszcze złudzenie, 
naśladując wybornie promienie światła, prze
świecające w cieniu. Czarne lub ciemno
brunatne pręgi u ryb, spoczywających wśród 
traw i wodorostów morskich, zacierają ich 
zarysy i wyglądają na cienie traw. Podobne 

[ wrażenie sprawiają czarne płetwy i ogony. 
P ręg i tygrysa, plamy pantery, lam parta i j a 
guara większe m ają znaczenie o zmierzchu 
lub przy blasku księżyca niż w dzień. Wiele 
drobnych nocnych ssaków ma barwę jasno 
lub ciemno szarą, która je w nocy doskonale 
chroni, chociaż w dzień, kiedy przebywają 
wśród zielonych roślin, odwiedzanych i poże
ranych przez inne zwierzęta, jest bardzo 
widoczna. P . Yerril przekonał się, źe ciem
noszara mysz polna czyli polnik (Arvicola) 
jest prawie niewidzialna, nawet tam, gdzie 
się licznie zbiera wśród trawy i na tak  bliską 
odległość, że słychać jej gryzienie.

U owadów spotykamy często barwy, które 
oczywiście chronią je  w nocy i których po
wstanie da się objaśnić tylko zapomocą do
boru naturalnego. We dnie barwy te bywa
ją  także ochronne, najczęściej jednak są bar
dzo widoczne.

Wiele motyli posiada jasne zabarwienie, 
we dnie zupełnie niepodobne do ich zwykłego 
otoczenia, np. czarne, szafirowe i białe z żół- 
tem, lub pomarańczowemi kreskami i plama
mi, czerwonc-pomarańczowe z czarnemi prąż
kami i centkami na górnej a nawet często 
i na dolnej powierzchni skrzydeł. Takie b a r
wy zwracają na siebie uwagę zarówno w lo
cie jak  i w spoczynku.

W e dnie dostateczną ochroną tych motyli 
jest żywość i delikatność zmysłów, w nocy 
zaś, kiedy śpią ze złożonemi skrzydłami, bar
wa ich jest zupełnie zastosowana do barwy
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kwiatów, na których się znajdują. Owady 
nocne, żyjące na ziemi, jak  np. osy ziemne, 
świerszcze, mrówki są czarne lub ciemno
brunatne, a więc w nocy niewidzialne, dzień 
zaś większość ich spędza w ukryciu. W iele 
owadów, wystawionych na niebezpieczeństwo 
zarówno we dnie jak  i w nocy, przyswoiło 
sobie zielony lub żółtawy kolor, chroniący 
zawsze zwierzęta żyjące wśród liści, np. zie
lone koniki polne.

Wogóle plamy i pasy silnie odbijających 
od siebie ciemnych i jasnych barw, są zdaje 
się korzystniejsze przy świetle księżyca niż 
przy świetle słońca zarówno dla ptaków jak  
i dla owadów.

Gady są przeważnie zwierzętami dziennemi 
i spoczywają zwykle ukryte w jam ach i szpa
rach, to też prawdopodobnie mało się wśród 
nich spotyka przykładów zabarwienia ochron
nego w nocy. Moglibyśmy je  znaleźć chyba 
poznawszy lepiej obyczaje gatunków pod
zwrotnikowych. U nocnych zwierząt ziemno
wodnych barwy ochronne są pospolite, w nie
których razach służą wyłącznie na noc. 
Prawie zupełnie czarne gatunki salamandry 
(Amblystoma punctatum i Amb. opacum) 
mają białe lub jasno-żółte plamy, których 
oczywiście nabyły drogą doboru naturalnego 
dla ochrony w nocy.

W śród badań nad powyźszemi zjawiskami 
w latach 1885—1887 p. Y erril odkrył nie
spodzianie w Woods H all, że pewne ryby 
przyjmują we śnie* barwę zupełnie różną od 
dziennej. Niemogąc przeprowadzić bardziej 
szczegółowych badań p. V erril ogłasza swoje 
niedokładne jeszcze spostrzeżenia, aby inni 
badacze mogli je dalej prowadzić i uzupeł
niać. Badań dokonywano przeważnie późno 
w nocy, między godziną 12-tą a 2-gą. P ło 
mienie gazowe w akwaryach były tak po- 
przykręcane, że zaledwie dało się odróżnić 
kształty i kolory ryb. P rzy wielkiej ostroż
ności udawało się oglądać we śnie wiele g a
tunków, ale często najlżejsze wstrząśnienie 
wody lub powietrza budziło ryby. W wielu 
razach zabarwienie stawało się poprostu 
ciemniejszem lub wyraźniejszem w porów
naniu do zabarwienia dziennego, jak  np. 
u flonder. Ryby o ciemnych plamach lub 
marmurkowym deseniu miały w nocy deseń 
ciemniejszy lub silniej odbijający od tła.

U kilku gatunków, blizkich naszej strze-

belki (Phoxinus), np. u Fundulus, podłużne 
lub poprzeczne ciemne pasy stawały się 
wprost czarniejsze lub wyraźniej zarysowane, 
a u M enticerrus nebulosus ukośne pręgi po
przeczne ostrzej występowały. Podobnie 
zachowywały się inne ryby, choć niewiadomo 
czy spały wtedy. Ponieważ jednak flondry, 
pstrągi i inne ryby mogą i w dzień zmieniać 
barwę stosownie do otoczenia, nic dziwnego, 
że w nocy kolory ciemnieją, choć zwierzę 
nie śpi, a w każdym razie ta  zmiana barwy 
ma na celu ochronę.

U pewnych ryb spotykamy daleko osobliw
sze zmiany. P strąg  złocisty (Stenotamus 
chrysops) je s t we dnie zwykle jasny, srebrzy
sty z odcieniem tęczowym. W  nocy, kiedy 
śpi przybiera barwę ciemno-brunatną z sze
ścioma poprzecznemi czarnemi pasami. K ie
dy jednę z tych ryb obudzono nagłem pod
kręceniem gazu stała się odrazu srebrzystą, 
jak  w dzień. P strąg  złocisty spoczywa zwykle 
wśród mułu i trawy morskiej, łatwo więc 
zrozumieć ochronne znaczenie jego zabar
wienia w nocy. Monacanthus sp. jes t w dzień 

I brunatno i ciemno-oliwkowo marmurkowany, 
płetwy zaś i ogon ma ciemniejsze. W  nocy 
zabarwia ciało na jasno-szaro, prawie biało, 
a płetwy i ogon na czarno.

P . Verril badał także kilkakrotnie śpiącą 
kałamarnicę (Logilo Pealei), k tóra spoczywa 
pochylona na końcu ogona i na częściach 
podstawowych ramion, złożonych i wyciąg
niętych ku przodowi, tak, że głowa i przed
nia część ciała są wzniesione ku górze, zo
stawiając przestrzeń do oddychania; barwy 
są ciemniejsze, a plamy wyraźniejsze niź we 
dnie z powodu rozszerzenia brunatnych 
i czerwonych chromatofarów.

A. Ś.

O SIARCE.

(Ciąg dalszy).

Przystępuję do opisu najbardziej nas inte
resujących zakładów w Czarkowach. Ozar- 
kowy, wieś należąca do Pusłowskich, leży
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w malowniczem położeniu blisko południowej 
granicy guberni kieleckiej, na prawym brze
gu Nidy, o niecałą milę od jej ujścia do 
W isły. Obecność tam siarki była znana od- 
dawna, regularne zaś jej dobywanie datuje 
się dopiero od 1795 roku; odbywało się ono 
z początku wprost na odkrywkę, wkrótce 
jednak przybrało bieg systematyczny, zało
żono kopalnię i ta  istniała z rozmaiłem po
wodzeniem do roku 1846, w którym to roku, 
dosięgnąwszy głębokości około 11 m  od po
ziomu teraźniejszego szybu Marya, a 7 m 
przy szybie Genowefy, i wyczerpawszy za
w artą do tej głębokości rudę, zaprzestano 
eksploatacyi, niechcąc łożyć na zaprowadze
nie machiny parowej, koniecznej do pompo
wania wody w celu obniżenia poziomu wod
nego. W  tym okresie czasu wydobywano 
siarkę z rudy, wytapiając ją  sposobem ognio
wym i prawdopodobnie wzorując się na apa
ra tach  romańskich. O ilościach wydobytej 
w tym okresie siarki, niema danych—z poło
żenia jednak kopalni i śladów robót owo- 
czesnych można wnosić, że ilość ta  była ma- 
łoznaczną. Dopiero w 1869 r. pp. F ran c i
szek i Zygmunt Pusłowscy dali fundusz na 
prowadzenie dalszych robót, które były 
uskutecznione pod kierunkiem p. Hempla.

Obecność siarki zaznacza się w Czarko- 
wach, tak jak  i w wielu innych miejscowo
ściach okolicznych—tak  zresztą jak  i w Sy
cylii, obecnością wód siarczanych i gipsu 
łupkowego lub krystalicznego, przesiąknię
tego m ateryam i organicznemi lub bitumi- 
nicznemi, co zdaje się potwierdzać wyżej 
wyłożoną teoryą M ottury powstawania 
pokładów siarkowych. O geologicznej n a tu 
rze tych pokładów mówić nie będę, są one 
w polskim języku opisane przez p. Konda- 
kiego w Przeglądzie technicznym z r. 1883.

Powierzchnia gruntu, będącego własnością 
zakładu, przedstawia nieregularną figurę, 
w największej długości w kierunku z zachodu 
na wschód około 770 ot, największa szero
kość mniej więcej w kierunku trzech szybów 
głównych, od północy na południe, wynosi 
około 250 m i dotyka do gruntów dworskich, 
ogrodów włościańskich, a  w małej części— 
około 90 m — do rzeki Nidy. G runty wło
ściańskie leżą po obu bokach kopalni a nie 
w kieruaku upadu warstw. G runt ten, 
w części niezajętej przez sam zakład przed- j

stawia od strony południowej wzgórza o sil 
nym spadku, na których w pewnem oddaleniu 
stoi pałac właścicieli, w stronie zaś połud
niowej stanowi płaszczyznę rzeki Nidy, za
ję tą  jużto przez ogrody warzywne, jużto 
przeznaczoną na sypanie rajmówki i m iału,— 
część przytykająca do Nidy stanowi łąkę.

Kopalnia, zwana „Opatrzność Boska”, 
rozciąga się od wschodu na zachód, w for
mie łuku wygiętego ku północy, którego 
końce, oddalone od siebie około 280 m 
w prostej linii, podobno nie sięgają jeszcze 
końca pokładów, jakkolwiek ostatnie dwa 
wschodnie szyby—bez nazwiska (19) i L ud
wik, jak  się zdaje, nie zawierały siarki. G łę
bokość kopalni eksploatowanej do r. 1846 
wynosiła, jak  wyżej wspomniałem, około l i m  
od poziomu teraźniejszego szybu Marya; 
przy nowych robotach w r. 1877 i 1878 po
głębiono chodnik główny do 15 m od tegoż 
poziomu, obniżając poziom wody do głębo
kości przeszło 20 w  od poziomu szybu G e
nowefa, co wyniesie mniej więcej 25 w niżej 
poziomu szybu Marya.

W arstwy, jakie się pokazały tak przy 
wstępnych poszukiwaniach świdrowych, jak  
i przy następnych biciach szybów, idą w po
rządku następującym : 1) ziemia rodzaj na, 
2) glinka tak zwana mamutowa, 3) kurzaw- 
ka, 4) ił siwy, 5) ił z odłamkami kwarcu, 
6) wapień łupkowy, 7) wapień piętrowy, 8) 
ruda siarkowa, 9) gips blaszkowy, jako pod
kład  siarki i ostatecznie wapień z odłamkami 
chinitów, czyli tak  zwana opoka. N atu ral
nie, że nie wszystkie te warstwy występują 
w opisanym porządku, grubość warstw jest 
zmienna, a nawet w wielu miejscach widać 
brak pojedyńczych ogniw tego szeregu. R o 
bót świdrowych było kilka, dokonanych 
przed założeniem kopalni, rezultaty  dwu 
z nich są mi znane, a inne, o ile się zdaje, 
dały negatywne wyniki. Otwór pierwszy był 
zaczęty w 1868 r., w miejscu leżącem między 
szybami Genowefa, Leontyna i Nelo, próby 
były brane co 2 stopy,—dał wskazówki n a 
stępujące :

G rubość w arstw y

Do 4,00 w  ziemia rodzaj na . . 4,00 m
4,57 „ glinka mamutowa . 0,57 „
7,62 „ ił s i w y ......................3,05
8,53 „ ił z kwarcytem . . 0,91 „

10,36 „ ruda siarkow a. . . 1,83 „
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G rubość w arstw y

do 10,97 m  warstwa iłu . . .  0,61 „
17,37 „ ruda siarkow a. . . 6,40 „
19,80 „ gips blaszkowy . . 2,43 „

do 55,68 m  i dalej wapień z chini-
t a m i ........................nieznaczna

Drugi otwór świdrowy na południe szybu 
Nelo wskazał następujące uwarstwienie :

do 7,92 m nasypy i stare roboty
8,53 „ rumowisko wapieni

14,62 „ ruda siarkowa, grubość warstwy 
58,5 „ ciągła opoka. 6,1 to

Bogactwo kopalni obliczano w taki sposób, 
źe z próbek branych co 2 stopy wybierano 
mechanicznie rudę siarkową i z oznaczonej 
w niej ilości siarki wnoszono o bogactwie 
rudy; oddzielnie oznaczano ilość siarki w ru 
dzie ze złożem. Rzecz prosta, że pierwsze 
cyfry nie miały żadnej wartości, a tem sa 
mem i wnioski o bogactwie rudy na nich 
oparte. Cyfry te wynosiły od 5%  do 67°/0 
siarki, a średnie z nich dla otworu pierwsze
go wykazywały bogactwo rudy blisko 30°/o 
siarki, dla otworu drugiego średnio 16% 
siarki. Właściwem bogactwem rudy winna 
być średnia zawartość rudy wraz ze złożem, 
bo taka idzie do przerobu, i ta  wynosiła 
dla obu warstw w otworze pierwszym 
11,20% siarki, w granicach od 7 do 25%  
siarki, zaś w otworze drugim 6%  siarki, 
w granicach 3 —10% siarki. C. wł. rudy 
wraz ze złożem w otworze pierwszym 2,39 , 
w otworze drugim 2,53 ; 1 to2 pola przy
stępnego do odbudowy miał zawierać 267 kg 
siarki w otworze pierwszym, zaś 152 kg siar
ki w otworze drugim. Jak  roboty w kopalni 
przekonały, ruda w wielu miejscach zawiera 
więcej siarki niż to wykazały próby, brane 
ze świdra, co zresztą było do przewidzenia.

Upad pokładu jes t około 45° w kierunku 
ku północy, t. j. ku Nidzie.

Kopalnia „Opatrzność Boska” miała 9 
szybów dawnych, w części zasypanych, mia
nowicie szyby : Michał, Antoni, M atka Boża, 
Maszynowy, Kieratowy, Rozalia, Pochyły, 
szyb bez nazwy (19) i Ludwik—i 11 szybów 
nowych: Wjazdowy, W entylacyjny, wydo- 
bywalny— M aryetka, Franciszek, Nelo, wy- 
dobywalny — M arya, Leontyna, wodny—G e
nowefa, Zygmunt, wydobywalny bez nazwy 
i pochyły—Ksawery.

Kierunek i miejsce położenia szybów daw
nych wskazują miejsce i rozmiary kopalni 
starych. Głębokość szybów nowych jes t 

i  rozmaita, co w części także pochodzi ze 
znacznych różnic w poziomie samej po
wierzchni ziemi, wynoszących do 8 m, głębo
kość ta  nie przechodzi 25 to, jak  w najgłęb
szych szybach: Genowefa, wydobywalny,
Leontyna i Wjazdowy. Te różnice w pozio
mach gruntu wielce ułatwiają roboty w hu
cie. Poziom najniżej położonego szybu wod
nego Genowefa jest o 2,6 to wyżej nad wy- 

I sokim stanem wody na Nidzie, odległej od 
tego szybu o 415 to.

Kopalnia sama, jak  ją  widziałem ostatni 
raz 1878 r. i 1882 przedstawiała się nie- 
tylko bardzo dobrze, ale nawet jak  na ko
palnię tak m ałą—zbytkownie. Znać, źe była 
założona i prowadzona przez doskonałego 
znawcę. Chodniki obszerne i wygodne, sta
rannie drzewem ocembrowane, komunikacya 
dobrze obmyślana i łatwa, wentylacya natu
ralna a jednak możliwie dobra, osuszanie 
zupełnie wystarczające. Wchodzi się do 
kopalni przez szyby wydobywalne, albo do
godniej szybem pochyłym po schodach drew
nianych, do pierwszej galeryi tak zwanej 
gruntsztreki. G alerya ta  sucha i obszerna, 
całkowitej długości około 220 to, biegnie 
w kierunku pokładu, który na tym poziomie 
prawie całkowicie został już wybrany. Z tej 
galeryi chodnikiem pochyłym, po kilkudzie
sięciu schodkach drewnianych schoJzi się do 
drugiej galeryi w tym samym kierunku idą
cej i równie długiej, ta  galerya jest również 
sucha, z niej schodzi się do trzeciej najniż
szej, w której się już zbierają wody z całej 
kopalni. Galerya ta  ma stały upad ku szy
bowi wodnemu Genowefy. Galerye te, łą 
cząc się z sobą chodnikami poprzecznemi 
tworzą tak zwane przecinki, mniej lub wię
cej wybrane. Największa grubość warstw 
rudy siarkowej dochodzi w dolnej galeryi 
do 9 to.

W oda dostaje się do kopalni najwięcej 
w części zachodniej kopalni, z okolic szybu 
M aryetka (3) i wentylacyjnego (2). W oda 
ta  jes t w części nasycona siarkowodorem 
i jako taka w zetknięciu z żelazem kutem 
lub cynkiem przy dostępie powietrza niszczy 
te metale. Woda, dostająca się ze wschodniej 
części kopalni, jest czystą wodą źródlaną
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i mogłaby być użytą, do kotłów i machiny 
parowej w miejsce wody z pewnym kosztem 
pompowanej z Nidy i sprowadzanej ruram i 
drewnianeini. Oprócz tych dwu głównych 
źródeł z całej kopalni przesącza się jeszcze 
pewna ilość wód—-i te wszystkie wody zbie
ra ją  się w jednę masę wód, zbiegającą po 
pochyłości dolnej galeryj do dna szybu wod
nego Genowefy, głębokiego na 23 m, skąd 
maszyna parowa przy pomocy dwu pomp 
ssąco-tłoczących podnosi je  nazewnątrz ko
palni. Pomp było dwie, każda o średnicy 
0,182 m  i skoku 0,967 m. Przy wolnym ruchu 
maszyny dawały po 15 skoków na minutę, 
ilość więc wody, którą te pompy musiały 
wydobyć, można oceniać (0,182 =  pow. 
0,026 m2 X 0,967 =  0,025142 ro3 x  15 =  
=  0,377 m 3 X  2 =  0,754 m3) na 750 litrów 
na minutę czyli 45 m3 na godzinę. Różnica 
poziomów szybu wodnego i wysokiego stanu 
wody na Nidzie jes t jak  już mówiłem 2,6 m, 
co razem z wyniesieniem wylotu rury odpły
wowej 1,15 mMaje różnicę 3,75 m, a to przy 
odległości od Nidy 415 m daje spadek 9 mm  
na 1 m bieżący, spadek dozwalający wygod
nie odprowadzać wody z kopalni do Nidy 
prostem korytem drewnianem. Do obsługi 
kopalni była machina parowa Egelsa w B er
linie z kondensacyą, o sile 12 koni, i dwa 
kotły parowe kornwalijskie dla zmiany.

Kopalnia dzięki licznym szybom jest do
brze przewietrzana, w niektóre tylko dni 
upalne, zwłaszcza w godzinach popołudnio
wych, dostęp do odleglejszych części mógłby 
być niebezpiecznym, dla braku powietrza 
i światło w nich gaśnie. Gazów palnych 
w niej niema—siarkowodoru ilość bardzo 
nieznaczna.

P lan robót w kopalniach dawał inżynier 
górniczy, który w tym celu zjeżdżał co mie
siąc na miejsce. W yznaczał on kierunek no
wych chodników i wskazywał przecinki do 
wyrobu. Roboty w samej kopalni były pro
wadzone pod kierunkiem miejscowego szty
gara, przez górników, rekrutujących się 
z miejscowej ludności rolnej i względnie 
dobrze wyrobionych. Zbierali się oni w gru
py, zwykle po sześciu i każda taka grupa 
m iała wyznaczony dla siebie przecinek. N a
rzędzia górnicze mieli swoje, naprawy ich 
mógł dokonywać kowal lub cieśla fabryczny 
na ich rachunek; lampki, olej do nich i inne

drobiazgi jak  również dynamit, stupiny i pi. 
stony dostarczał im zakład po cenach kosztu. 
Bezpłatnie mogli tylko korzystać z lin i wind 
w szybach federunkowych, a z wózków ko
lejowych i ręcznych na powierzchni ziemi. 
Z apłatę pobierali od m etra kubicznego rudy 
w kawałach, dobytej z ziemi i złożonej na 
powierzchni w miejscu oznaczonem przez 
sztygara, zapłata ta  wynosiła 1,40 rub. za 
1 m3 rudy. Roboty w kopalni dokonywały 
się zimą, jako w porze roku, w której ludzie 
niezajęci przy roli są mniej wymagający 
i w której w całej kopalni jest dobre po
wietrze.

N a cenę kosztu dobytej rudy, oprócz za
płaty górnikom, okazywały wpływ jeszcze 
koszt utrzym ania i obsługa kotłów, machin 
i pomp parowych, czyli osuszanie kopalni, 
bicie szybów, chodników i ich utrzymanie, 
a więc drzewo kopalniane, żelazo, także 
cieśle, kowal i sztygar, którzy oprócz zapłaty 
otrzymywali także mieszkanie, światło i opał, 
wreszcie utrzymanie i reparacya kopalni, 
naczynia i aparaty  do zwózki rudy, rozmaite 
niezbędne drobiazgi, zresztą koszty admini- 
nistracyjnej natury, jakoto pensye zarządu, 
pomoc lekarska, korespondencye, podróże 
i t. p., bardzo umiarkowane, bo na kopalnię 
i hutę te  koszty wynosiły zaledwie niecałe 
3 000 rs. Otóż wszystkie te wydatki podno
siły wartość 1 m3 rudy w kawałkach złożonej 
na pow. ziemi do 3,33 rub., przy jednorocznej 
produkcyi 3 750 m 3 rudy; w tem jednak nie 
jest policzony procent od kapitału zakłado
wego i obrotowego, a także nie uwzględniono 
amortyzacyi. Cyfra ta  w porównauiu z wa
runkami sycylijskiemi nie jest wcale wysoką. 
Widzieliśmy tam bowiem, że koszt 1 tonny 
rudy przy rocznej produkcyi 4—5 000 ton, 
to jest takiej jak  w Czarkowach, wynosił 
przy zupełnie pierwotnych środkach 6,50 fr. 
za tonnę, co stanowi 8,02 fr. za 1 m3 po 
kursie 37 kop. za frank =  2,97 rub. za 1 m3, 
t. j. o 10%  tylko taniej niż w Czarkowach.

Ruda, wyłamana w kopalni, wyciąga się 
w postaci dużych brył i kawałów, pozosta
wiając w kopalni złoże i miał. Ruda ta  mia
ła  według rozmaitych sprawozdawców za
wierać 20—25%  siarki, nadto miejscowy 
zarząd zapewniał, że w głębszych pokładach 
jest ruda o 30, a  nawet o 50%  siarki. Te 
jednak rudy, jak ie  miałem sposobność obser
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wować, miały po potłuczeniu od 1 — 17% 
siarki; nie mówię tu naturalnie o wybranych 
kawałach, które mogą całe gniazda czystej 
siarki zawierać. Prawdopodobnie, biorąc 
przeciętnie całą masę rudy jaka  jest w ko
palni, procentowość jest wyższa, bo najbogat
sze części przechodzą w miał. Ruda już z ko
palni wychodzi wilgotną, a leżąc na odkry- 
tem powietrzu, nie wysycha, lecz nabiera 
jeszcze więcej wody z deszczu i wilgoci. 
Sucha ruda daje większy wydatek siarki 
przy znacznie mniejszem zużyciu pary, niż 
mokra i dlatego w 1877 r. postawiono osobno 
dwie suszarnie do jej suszenia. Suszarnia 
pojedynczo wzięta jestto wąski a długi do 
40 m budynek z grubego muru, wzdłuż któ
rego idzie podwójny kanał przeprowadzający 
gazy z ogniska umieszczonego zewnątrz, tam  
i z powrotem. Nad kanałem biegnie para 
szyn pod kolejkę, ściana przednia i tylna jest 
opatrzona podwójnemi drzwiami. Jedną 
stroną wprowadza się do suszarni szereg 
wagoników z rudą, które po jej wysuszeniu 
wyprowadzają się stroną drugą. Tempera
tura w suszarni wynosi od 50—80° C sto
sownie do wilgotności rudy i intensywności 
roboty w hucie. Różnica poziomu gruntu 
dozwalała na to, żeby rudę ze składów pro
wadzili wprost do suszarni, a stąd, bez po
trzeby podnoszenia jej, na poziom górnego 
dna cylindrów parowych, do których mogła 
być wprost z wagoników wrzucana.

H u ta  właściwa mieściła się w osobnym 
murowanym budynku obok kotłowni. W niej 
były zawieszone na osiach na drewnianem 
rusztowaniu cztery pionowe kotły z żelaz
nej 13 mm  blachy, konstrukcyi samego Tho
masa, a będące uproszczoną formą opisywa
nych poprzednio. K otły te o pojedynczych 
ścianach, miały 1 w  średnicy w świetle, wy
sokości przeszło 3 m, u góry opatrzone wy. 
pukłą pokrywą żelazną łatwo się odejmującą, 
pokrywa ta  m a kółko w środku, przez które 
przechodzi łańcuch na windę, dla łatwiejsze
go jej podnoszenia, a także znajdują się 
w niej rury z kranam i dla wypuszczenia po
wietrza i pary. U góry kotła, w ścianie bocz
nej, jest również ru ra  z kranem  dla dopusz
czania pary. N a osi kotła jest umocowane 
półkole zębate, którem u nadając ruch zapo- 
mocą śruby korbowej można cały kocieł 
obrócić i tym sposobem opróżnić go z ładun

ku rudy. O 1,8 m od górnego brzegu kotła 
jest ruszt z żelaza lanego 0,05 m gruby, na 
nim umieszcza się plecionka z witek wierz
bowych, stanowiąca rodzaj sita dla zatrzy
mania rudy. Ruszt ten spoczywa na kotle 
półkolistym żelaznym lanym, o średnicy 
u góry 0,9 m, głębokim 0,8 w. Dno tego 
kotła lanego jest o 0,2 m oddalone od dna 
kotła zewnętrznego i kończy się sztucerem 
również z lanego żelaza,[przechodzącym przez 
dno zewnętrznego kotła nazewnątrz aparatu. 
Sztucerem tym spuszcza się wytopiona siarka, 
zamyka się on czopem żelaznym, który może 
być obluzowany przy pomocy mechanizmu 
drągowego, podobnego do tego, jak i zamyka 
wentyle bezpieczeństwa przy kotłach paro
wych. W dnie kotła zewnętrznego są rów
nież dwie calowe rury z kranami, jedna dla 
wprowadzenia pary, druga dla upustu skrop
lonej wody.

W ytapianie odbywa się w taki sposób; 
Po wytopieniu porcyi poprzedniej odśrubo- 
wują się rury  parowe, otwiera się górną po^ 
krywę i podnosi ją  windą do góry, następnie 
przy pomocy korby obraca się cały cylinder 
otworem górnym ku dołowi, przez co cała 
jego zawartość wypada, resztę się gracami 
usuwa i obraca się go do pierwotnego poło
żenia; wtedy wózkami kolejowemi dowozi się 
rudę wysuszoną i napełnia nią cylinder do 
samego wierzchu, poczem pokrywę opuszcza, 
przytwierdza ją  do cylindra i wiąże rury pa
rowe. W tedy przystępuje się do wytapiania. 
Otwiera się więc kran u dolnej rury parowej 
i kran u pokrywy dla wypuszczenia powietrza 
z aparatu. Gdy tym kranem zacznie wycho
dzić sucha para, zamyka się go, a  natomiast 
otwiera górną rurę parową. Zaczyna się 
wytapianie, siarka spływa przez plecionkę 
z łoziny i ruszt do dolnego zbiornika z lane
go żelaza razem ze skroploną wodą, — 
siarka zbiera się na dnie, woda zaś przelewa 
się przez górny brzeg zbiornika do kotła 
zewnętrznego, skąd od czasu do czasu spusz
cza się kranem wodnym. Po wytopieniu 
siarki zamyka się oba krany parowe, otwiera 
kran powietrzny, którym wypuszcza się nad
miar pary, obluzowuje czop u sztucera upus
towego i spuszcza wytopioną siarkę do pod
stawionych form drewnianych. Poczem roz
poczyna się operacyą nanowo. W ytapianie 
jednej takiej porcyi trwa 6 godzin—licząc
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razem  z naładowaniem i wyrzuceniem reszty. 
Ciśnienie pary 4 atm. Kocieł jeden obej
muje 1,5 m 3 rady, t. j . 1840 kg. Chcąc 
oszczędzić pary, której wiele m arnuje się 
skutkiem silnego promieniowania pojedyń- 
czych ścian kotła, a również ochronić te 
ściany od nagryzania, wykładano cały kocieł 
wewnątrz cienkiemi deskami, przez co obję
tość kotła zmniejszała się do 1,15 m 3 rudy, 
t. j. .1410  kg. Przekonano się jednak n a
stępnie, że jes t korzystniej spotrzebowywać 
całą objętość aparatu  i deski wyrzucono.

W ydajność aparatu  podawano rozmaitą. 
Doświadczenia jednak próbne a co ważniej
sze i pewniejsze—rachunki ze szmelcerami 
przez czas dłuższy prowadzone, wykazały 
cyfry następujące :

Wy topiono 
i 8 :  w aparatach wyłożonych deskami, 

ruda nie suszona sztucznie;
C : w aparatach wyłożonych deskami, 

ruda suszona w suszarni;
D : po wyrzuceniu desek, ruda wysu

szona.

v . j . Ładunek Przerobiono O trzym ano %  ^ y d a j-Aotiow kQtia rudy giarki noścl

A ) 2028 1410kg 3705,480 ton 293,969 ton 7 ,9%  gf

B ) 1343 1 410 1 893,630 164,596 8 ,7 %  “

C) 509 1 410 717,690 70,599 9 ,8 %  '3

D )  1482 1 840 2 726,880 253,991 9 ,2%  £

Widzimy z tego, jak  ap a ra t parowy nie
dokładnie działa. Przypuszczając przecięt
ną zawartość siarki w rudzie w kawałkach 
tylko na 15% , to i tak blisko połowa siarki 
pozostała niewytopioną. Samo wprawdzie 
manipulowanie pozostawiało w Czarkowach 
wiele do życzenia—te i inne poprawki mogły
by bezwątpienia wydajność znacznie poprawić, 
wada jednak zasadnicza tkwić musi w samej 
zasadzie aparatu.

Pary , potrzebnej do wytapiania siarki, do
starczał kocieł parowy z dwuma bulierami 
około 20 m2 powierzchni ogrzewanej. W ęgla 
wychodziło około 1200 % . Przyjm ując, źe 
zużycie to węgla odpowiadało wytężonej 
pracy czterech kotłów wytapiających siarkę, 
z których każdy obejmował maksymalny ła 
dunek 184 ) kg rudy i p rzerab ia ł takich por- 
cyj 4 na dzień, czyli razem 1 840 X 4 X  4 =  
=  29 440 kg, to wypadnie na tonnę rudy 
40 kg węgla; zwracam uwagę, źe przyjm uję

stosunek najkorzystniejszy, a jednak widzie
liśmy w sprawozdaniach o aparatach T ho
masa, używanych w Sycylii, wprawdzie więk
szych, że zużycie węgla było podawane na 
600 kg na 24 ton rudy czyli 25 kg węgla na 
tonnę rudy przerobionej.

Przy wytapianiu zajętych było dwu szmelce- 
' rów płatnych od puda wytopionej siarki l '/ 4 

kop., 12 hutników płatnych od spustu po 
30 kop. i 4-ch palaczy także od spustu po 

( 25 kop. P łaca  ta  wynosiła ogółem 3,20 rub. 
i od tonny wytopionej siarki (5 '/4 kop. od pu

da). Prości robotnicy w hucie pobierali 
I 25 kop. dziennie. W ęgla wychodziło ogółem 

do wytapiania i ogrzewania suszarni na 
1 tonnę wytopionej siarki 610 kg. Ogólna 
suma kosztów wytopienia siarki z rudy, nie- 
licząc procentów i amortyzacyi, wynosiła 
(przy produkcyi 30000 pud. rocznie — 429 
ton siarki) 13,55 rub. od tonny wytopionej 
siarki.

(Dok. nast.).

Bohdan Zatorski.

KR ON IK A N A U K O W A .

—  Promienie Rontgena. W „Buli. de l ’Acad. 
de B rux.” De Heen ogłasza badania nad promie
niami X, z których wnioskuje, jakoby cząsteczki 
powietrza, zawarte w rurce ewakuowanej, miały 
ważne znaczenie w sprawie powstawania promie
ni Pióntgena. Oblicza on szybkość, z ja k ą  cząs
teczki te od katodu uciekają, na 6 0 0 0 0  do 
600 000 m, czyli średnio 330 000 m, podczas 
kiedy J. J. Thomson liczbę tę redukuje do 
200 000 m. Jeżeli przyjmiemy, że średnia szyb
kość cząsteczek powietrza w 0° wynosi 485 m, 
to szybkość 2 0 0 0 0 0  m odpowiadałaby tem pera
turze 46 000 000 stopni.

Każda tedy cząsteczka taka z chwilą spotka
nia się z jakimkolwiek punktem materyalnym 
wywoła znaczne podniesienie się tem peratury, co 
się objawi powstaniem fal eteru. Fale te  będą 
tem krótsze, im wyższą będzie tem peratura. N aj
silniej proces ten objawia się, skoro cząsteczki 
wychodzące z katody napotykają cząsteczki 
biegnące od anody.

W taki sposób powstające fale eteru są p ro
mieniami X. Ponieważ szybkość promieni ka- 
todalnych znacznie przewyższa szybkość anodal- 
nych, punkt wyjścia promieni X musi fedy leżeć 
w pobliżu anody. Cząsteczki, niespotykające na
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drodze swej odpowiednich cząsteczek przeciwne
go kierunku, wpadają na ścianki ru rk i i wywołu
ją  ich fosforescencyą. Zjawisko fosforesceneyi 
atoli wywołane być może również wprost przez 
promienie P on'gena.

A zatem i promienie X  eąto tylko fale eteru, 
powstające przez wzajemne zetknięcie się cząste
czek, wydzielanych na przeciwnych biegunach. 
Długość ich oblicza De Heen na zasadzie ich 
tem peratury najwyżej na 0 ,000002 mm, podczas 
kiedy długość fali promieni świetlnych wynosi 
0.000764— 0,000387 mm.

Róntgen badał promienie swoje co do ich łam
liwości w stosunku do całego szeregu najroz
maitszych substancyj. W oda nie sprowadza 
załamania; przy pomocy pryzmatów kauczuko
wych i glinowych otrzymywał on fotografie, k tó 
re pozwalały na skonstatowanie załamania. Jed 
nakże rezultaty  ostatnich doświadczeń były dość 
ćhwiejne i spółczynnik załamywania się promieni 
X w substancyach tych wynosiłby najwyżej 1,05. 
Doświadczenia z pryzmatam i ze ściślejszych me
tali nie dały pewnych rezultatów  wskutek małej 
przepuszczalności tychże w stosunku do promie
ni X.

Winkelmann i Straubel ') zajęli się znów do
świadczeniami temi. Sporządzili oni pryzmaty 
z żelaza, miedzi, cynku, srebra i ołowiu z kątem 
załamania 30°. W wielkiej płycie ołowianej wy
cinano szczelinę podłużną, przed k tó rą  były usta
wione trzy pryzm aty w tak i sposób, że załamanie 
przez górny i dolny je s t wręcz przeciwne zała
maniu, spowodowanemu przez środkowy. W od
ległości 45 m m  ustawioną została kasetka z płytą 
fotograficzną.

Na zdjęciu tem zauważyć można, że trzy  
otrzymane fotogramy nie leżą na jednej linii; 
środkowy był w taki sposób przesunięty wzglę
dem linii łączącej dwa inne zdjęcia, jakgdyby 
spółczynnik załamania, jeżeli o nim mowa być tu  
może, był mniejszy od jedności. Zboczenie to 
wynosiło około 0,2 m m ; jednakże różnica ja k a
kolwiek zboczenia tego dla rozmaitych metali nie 
dała się skonstatować dokładnie.

Skutkiem tej ostatniej okoliczności powstało 
podejrzenie, czy w istocie łamliwość promieni 
powoduje owo zboczenie. Jeżeli bowiem zwró
cimy uwagę na to, że intensywność przepuszczo
nych promieni zmniejsza się ze zwiększaniem 
grubości m etalu w pryzmacie, to i na karb tego 
możemy zapisać owo zboczenie.

Następnie pozostawiono tylko środkowy pryz
mat; jeżeli bowiem teraz obraz szczeliny wypad
nie po stronie kantu pryzm atu, spółczynnik za
łamania mniejszy je s t od 1. Z całą dokładno
ścią zauważyć się dało, że w każdym razie nie 
nastąpiło cofnięcie się, a zatem spółczynnik zała
mania dla żelaza względem powietrza, jeżeli nie

')  Wiedemanns Ann., tom 59, sti\ 324.
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je s t równy jedności, to  tylko mniejszy od niej 
być może.

To, że wszystkie do obecnej chwili wypróbo
wane ciała posiadają spółczynnik załamanir. 
mniejszy od jedności, upewnia nas w tem, że 
promieni Rontgena szukać należy pomiędzy 
ultrafioletowemi.

F. F.

—  0  fizyologic nym wpływie gromieni Ront- 
gena. Ciekawe doświadczenia w tym kierunku 
podjął niedawno prof. Elihu Thomson. Przeko
nał się on, że wpływ ten w istocie wyraża się 
przedewszystkiem w zaczerwienieniu skóry, któ
re po upływie 3 do 5 dni prawie zupełnie znika. 
Jednakże dziewiątego dnia miejsce to nanowo 
zaczyna się czerwienić i nabiera cech rany od 
oparzenia, która po straceniu skóry goi się bar
dzo powoli. Taki przebieg Thomson zauważył 
tylko przy dłuższem działaniu promieni na skórę 
z odległości bardzo małej. Zbudował on szcze
gólną rurkę, pozwalającą zbliżać rękę do anodu 
platynowego na odległość 16 mm i wystawiał 
środkowy palec w ciągu 12 minut na te prom ie
nie; zresztą cała ręka osłonięta była płytą oło
wianą, 1,6 mm grubą. W płycie tej nad palcem 
środkowym zrobiona była szpara 19 X  7,5 mm. 
Jedna część tak eksponowanej skóry palca była 
nieosłonięta, druga pokryta była blachą glinową, 
a trzecia staniolem. Otóż na tej ostatniej czę
ści nie zauważono żadnego zaczerwienienia, pod
czas gdy dwa inne miejsca mocno były do
tknięte. Oczywiście wynika stąd, że blacha 
glinowa nie stanowi żadnego zabezpieczenia od

- promieni Rontgena. Z doświadczeń swoich prof. 
E  Thomson wysnuwa ważny wniosek, że dzia
łanie powyższe nie można przypisać ani działa
niu ozonu, ani wpływom elektrostatycznym lecz 
wyłącznie tym promieniom lub też innym spół- 
cześnie z niemi powstającym. Przypuśćmy, że 
działanie to je s t odwrotnie proporcyonalne do 
kwadratu odległości, w takim razie ekspozycya 
12-minutowa, przy 16 mm odległości, odpowia
dałaby zwykle przyjętej odległości 25 cm w cią
gu 50 godzin. Ponieważ ekspozycya w takiej 
odległości nie trw a dłużej nad kilka minut, 
przeto korzystanie z promieni Rontgena p rak 
tycznie uchodzić może za całkowicie bezpieczne.

(E lek tro t Zt., 20).

s. St.

—  Elektroliza wody przez prąd o sile elek
tromotorycznej mniejszej od 1,5 V. Na podsta
wie ciepła tworzenia się wody, wynoszącego oko
ło 69 kaloryj, siłę elektromotoryczną, potrzebną 
do rozłożenia wody, obliczamy : 1,47 Y. Tym
czasem rozkładu wody dokonywają i prądy słab
sze, wynoszące 1 V i mniej. Tak szczególne 
zachowanie się wody d-r Tommasi sądzi, że moż-

i na przypisać temu, że tak słabe prądy faktycznie

WS5ŚECHSWIAT
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nie dokonywają rozkładu wody, lecz tylko sk ład
niki wody, będące w stu nie dysocyaeyi, ro zd z ie 
lają. Zjawisko to w celu odróżnienia od rze
czywistego rozkładu wody, czyli elektrolizy, 
autor nazywa pseudoelektrołizą.

(Chem. Cbłatt, 23).

a.

—  F. Wald. 0 stosnnkach stałych w związ
kach chemicznych. Śród badaczów nauk ścisłych 
ostatniej doby spostrzedz łatwo dążenie do przed
stawienia praw zjawisk niezależnie od hypotez, 
których prawdziwości nie jesteśm y w stanie do
wieść bezpośrednio. W chemii, gdzie do dziś 
dnia panuje dogmatyczny sposób wykładu na 
zasadzie hypotezy atomistycznej, metoda po
wyższa zastosowana została przez Ostwalda 
w jego podręczniku chemii ogólnej. Od lat zaś 
kilku chemik czeski, Wald, zajmuje się kwestyą 
wykrycia związku przyczynowego pomiędzy za- j 
sadniczemi prawami zjawisk chemicznych zapo- 
mocą analizy tychże *). W  ostatniej swej ro z 
prawie sta ra  się on wyprowadzić prawo stosun
ków wielokrotnych z pojęcia związku chemiczne
go. Mieszanina fizyczna tem różni się od związ
ku chemicznego, że stosunek części składowych 
je s t w niej. zmienny, gdy tymczasem stosunek 
ilościowy składników związku chemicznego je st 
stały, a jeżeli się zmienia, to nie ciągle lecz p rze
skokami. Twierdzenie to, znane w chemii pod 
nazwą „prawa stałości stosunków71, stanowi wła. 
ściwie definicyą i jedyny probierz związków che
micznych. Na podstawie prostego rachunku 
W ald stara się dowieść, że skoro dwa pierw iastki 
łączą idę w dwu proporcyach, to  liczby wyraża- 
j ące ilość jednego z nich, przypadające na jed 
nostkę drugiego, muszą stanowić proste wielo
krotności jednej liczby zasadniczej (prawo wielo
krotności stosunków) : gdyby to nie miało miej
sca, to musiałyby się one łączyć we wszystkich 
możliwych stosunkach, co się nie zgadza z  defi
nicyą związku chemicznego. Analogiczną meto
dą dowieść się daje, że wszelkie połączenia od
bywać się muszą w stosunku prostych wielokrot
ności wag łączenia się (czyli atomowych) p ier
wiastków. Dowodzenia tego nie można uważać 
za zbyt jasne, a formy wykładu za wykończoną : 
mimo tego myśl sama zasługuje na uwagę, jako 
wyraz kierunku, dążącego do obchodzenia się 
w naukach przyrodniczych bez założeń hypote- 
tycznych.

(Zeitschr. f. phys. Chemie, X X II, 253, r. 1897).

M . C.

') P atrz  rozpraw y tego au tora w Zeitschr... 
phys. Ch., t. XVIII, 337, oraz t. X IX , 607.

—  Izomerya strukturalna związków nieorga
nicznych. Prof. Hantsch w swoich studyach nad 
nitramidem, N 02 . NH2 i kwasem podazotawym, 
N2H20 2, wyraził zdanie, że strukturalna izome
rya mieć może miejsce tylko w związkach węgla, 
dla związków zaś nieorganicznych przypuszczał 
raczej przypadek stereoizomeryi. P. A. Sabanejeff 
podaje obecnie przykład, gdzie mamy niewąt
pliwie do czynienia z izomeryą strukturalną; 
jestto  z jednej strony fosforon jednoamonowy 
NH3 . HgPO., i z drugiej —podfosforon hydro- 
ksyliny (OH) . NH2 . H3POa. Ciężar cząstecz
kowy obu tych związków je s t jednakowy, ja k  to 
wykazały doświadczenia kryoskopiezne. W łas
ności tych ciał różnią się znacznie : fosforon 
jednoamonowy tworzy małe monokłiniczne krysz
tały, które topią się w 123°, rozkładając się 
częściowo; podfosforon hydroksyliny krystalizuje 
się w igłach hygroskopijnych, które topią się 
w 92° i nieraz wybuchają.

(Ber. D. Ch. Ges.).

L. Br.

—  Sposób oznaczania najdrobniejszych ilości 
ołow iu w  wodzie do picia bez odparowywania 
znacznych ilOŚCi WOdy. W Zeitschrift f. Nahrungs- 
mittel-TJntersuchung etc (1896, 10, str. 332) 
pp. Antony i Benetti podają następujący prze
pis : W 4 do 6 Z wody należy rozpuścić czyste
go chlorniku rtęci HgCl2 (0,5 g na 1 Z) i przez ten 
roztwór zimny przepuścić strumień siarkowodo
ru. Jeżeli ilości ołowiu są tak małe, że nie 
odrazu są udowodnione przez siarkowodór, tedy 
zostaną strącone wraz z siarkiem rtęci; jeżeli 
ciecz nad osadem po zupelnem odstaniu okazywać 
będzie zabarwienie brunatne, skutkiem obecno
ści rozpuszczonego siarku rtęci, tedy dodaje się 
nieco chlorku amonu (5 g na 1 V) i mocno się 
wstrząsa. Teraz siarek zostanie całkowicie s trą 
cony i ciecz pozostawiona w spokoju na kilka 
godzin odbarwi się. Po odfiltrowaniu, wysusze
niu i wyżarzeniu filtratu siarek rtęci uchodzi cał
kowicie. Pozostałość, mogącą zawierać ołów, 
trak tu je  się kwasem siarczanym i jako siarczan 
waży i oznacz?.

a

—  Skroplenie fluoru. Przy pomocy silnego 
zimna, jak ie  następuje przy  gwałtownem ulat
nianiu się tlenu ciekłego, pp. Moissan i Dewar 
skroplili fluor i zbadali jego własności w tym 
stanie. Je st on wtedy cieczą jasno-żółtą, bardzo 
ruchliwą. Do doświadczeń tych użyty być wi
nien fluor w stanie zupełnej czystości, ja k  otrzy
mywać się daje drogą elektrolityczną, przez dzia
łanie p rądu  na mieszaninę kwasu fluowodornego 
i fluorku potasu. W tem peraturze, w której 
prowadzone były doświadczenia, przy — 183°, 
fluor nie atakuje ju ż  szkła, dając tem dalszy do
wód chemicznej bezwładności materyi w tempe
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raturach tak niskich. Podobnież spływa po 
węglu i po siarce, bez żadnej zgoła reakcyi che
micznej. Jeżeli wszakże fluor miesza się z tle 
nem ciekłym, wydziela się osad biały, który po
zostaje w zawieszeniu. Po odcedzeniu cieczy 
osad pozostaje na filtrze i wybucha. P. Moissan 
sądzi, że jestto  związek tlenu z fluorem, skąd 
zatem należałoby wnieść, że powinowactwo che
miczne niezupełnie jeszcze niknie p r z y — 183°. 
Podobnież w bardzo niskich tem peraturach utrzy
muje się jeszcze powinowactwo fluoru i wodoru, 
a p. Moissan, w obawie zbyt gwałtownego wybu
chu, nie odważył się wodoru ciekłego wprowadzić 
w zetknięcie z również ciekłym fluorem.

T . I i.

—  0  jednej z przyczyn łamliwości szkieł do
lamp. P. Chiappe znalazł, że warstwa proszku, 
osadzająca się niekiedy w rozszerzonej okolicy 
szkieł do lamp naftowych i czyniąca je  nader 
łamliwemi, składa się przeważnie z siarczanu 
sodu. Powstawanie tego związku autor widzi 
w tem, że w nafcie rafinowanej znajdują się 
drobne ilości kwasu siarczanego, które skutkiem 
redukcyi przez węgiel przechodzą w kwas siar
kawy, ten zaś działa na szkło i tworzy owe sole 
siarkawe, a następnie siarczane.

(Moniteur des petroles, 9).

a

—  Zastosowanie zjawisk przechłodzenia do 
celów analitycznych. W kwietniowym zeszycie 
Zeitschrift f. physik. Chemie prof. Ostwald za
znaczył szereg dowcipnych i ciekawych doświad
czeń nad zjawiskami przechłodzenia i przesyce
nia. Płyn przechłodzony można zmusić do 
skrzepnięcia tylko zapomocą kryształka tego sa
mego ciała, lub innego, które je s t z niein ściśle 
izomorficzne. Wszelkie inne ciała stale w plyuu 
nie wywierają. Mamy tu więc nadzwyczaj do
kładny sposób wykrywania izomorfizmu. Os+wald 
postanowił dalej przekonać się, jaka minimalna 
ilość danego ciała potrzebną je s t, aby przechła- 
dzanie lub przesycanie usunąć. W  tym celu 
rozcierał badane ciało z 10-krołną ilością kwarcu 
bardzo miałkiego lub cukru mlecznego i następ
nie po kilkakroć powtarzał tę operacyą tak, ja k  
się postępuje przy sporządzaniu lekarstw  homeo
patycznych. Salol np. roztarty  czterokrotnie 
niechybnie zmuszał salol przechłodzony do krzep
nięcia: ilość salolu na ziarnku kwarcu wynosiła 
wtedy 10_4<7. Daleko dokładniejsze rezultaty  
otrzymuje się z solami, gdy ciała organiczne 
nisko topliwe, ja k  salol, zapewne wskutek same
go rozcierania w płyn przechodzą. Tu dają się 
wykazać ilości, wynoszące od 10~8 do 10—10 7̂, 
t, j .  jednę stumilionową, do jednej miliardowej 
grama. Postępuje się tu  według Ostwalda w na- 
stępujący sposób : Bierze się słabo przesycony

roztwór soli, np. chloranu sodu (NaC103) lub 
chlorku barytu (BaC102). Roztwór taki starannie 
zatkany watą, aby się nie stykał z pyłem po
wietrza, można przechowywać przez czas nie
ograniczony. Następnie sporządza się roztwór 
zawierający 1 g soli w litrze (a więc 1% 0) ten 
roztwór rozcieńcza się tysiąc razy i znów tysiąc 
razy. Stężenie jego wynosi więc 10—9. Jeżeli 
zanurzymy w takim roztworze dru t platynowy, 
zagięty w podwójne uszko, a następnie wyjętą 
kroplę zwolna wyparujemy nad płomieniem ga
zowym, to drut umieszczony później w roztwo
rze przesyconym po pewnym, zwykle dość znacz
nym czasie, spowoduje niewątpliwie wydzieleń e 
soli. Że przyczyną zjawiska nie jest ani drut 
sam, ani rozmaite inne sole, z wody dystylowanej 
pochodzące, tego dowodzą doświadczenia kontro
lujące, które dają zawsze ujemny rezultat.

Na tej podstawie Ostwald proponuje wytwo
rzenie całej metody analitycznej, która co do do
kładności ustępować nie będzie analizie spektral
nej, wraz z nią zaś mieć będzie tę zaletę, że 
rozmaite pierwiastki i związki pozwoli wykrywać 
jednocześnie obok siebie.

(Zeit. phys. ch.).

L . B r .

—  Jad pszczoły nie był dotąd dokładnie zba
dany co do swych własności chemicznych i fizyo- 
logicznych; p. J. Langer zajął się więc obecnie 
tą kwestyą, a dla jej przeprowadzenia poświęcić 
musiał nie mniej nad 25000  tych pożytecznych 
owadów. Aby jad  wydobyć, rozpuszczał w wo
dzie ukazujące się na końcach żądeł kropelki j e 
go, albo też zbierał je  w rurki włoskowate. Jad 
tak otrzymany okazał się cieczą bezbarwną, od
działywającą kwaśno, smaku gorzkiego i woni 
aromatycznej; w wodzie łatwo się rozpuszcza. 
Ciężar kropelki z żądła wydobytej waha się mię
dzy 0,0002 a 0 ,0003 g. Oddziaływanie kwaśne 
zawisło od obecności kwasu mrówkowego, który 
wszakże nie sprowadza tu działania trującego, 
podobnie jak  i pewna substancya aromatyczna, 
która się szybko ulałuia. Bakteryj jad  również 
nie zawiera. Głównie zaś czynną substancyą 
jadu pszczolego je st pewna zasada organiczna, 
której własności dały s ę zbadać dopiero po ze
braniu bardzo znacznej ilości materyału. Dzia
łania tru jące jad u  okazują się głównie dopiero 
po wprowadzeniu go do krwi; występują wtedy 
objawy, mające w ogólności przebieg takiż sam, 
jak  następstwa zachodzące skutkiem ukąszenia 
pewnych węży jadowitych.

T. B .
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ROZMAITOŚCI

—  Rybołówstwo przy pomocy św ia ta  elek
trycznego. W Anglii przeprowadzono niedawno 
jiróby co do połowu ryb przy pomocy światła 
elektrycznego. Statek zaopatrzony został w tym 
celu w stos galwaniczny, który zasilał lampę 
o sile pięciu świec. Lam pa ta , otoczona dla 
ochrony siecią drucianą, zapuszczona do głębo
kości 7,5 m, rozjaśniała dokoła obszar o średnicy 
50 w. W szystkie ryby, znajdujące się w tym 
obrębie, rzucały się gwałtownie ku światłu i gro
madziły tak  licznie, że sieci bezustannie były 
niemi napełnione. Jeżeli sposób (en rozpowszech
ni się na wybrzeżach, mógłby łatwo sprowadzić 
zupełne wytępienie ryb w okolicach, dotąd z obfi
tości ryb słynnych; korzystniej mogłoby się świa
tło elektryczne nadawać do połowu ryb jedynie 
na pełnem morzu.

—  Zabarw ione jajka. Podobnie, ja k  można 
piórom ptaków nadawać sztuczne zabarwienie 
przez odpowiednie dodatki do pokarmu, tak też 
wpływać można w pewnej mierze i na barwę 
żółtka ja j. P. Tegetmeyer podaje, że otrzymać 
można ja ja  kurze o żółtku silnie na czerwono za- 
barwionem, karmiąc kury tłuczonemi skorupami 
raków. F ak t ten daje się tem wytłumaczyć, że 
barwnik czerwony skorup rączych rozpuszcza pię 
w tłuszczach. Osobliwszą je st przytaczana też 
w ostatnich czasach wi domość o jajkach ka
czych z żółtkiem czarnem; mioły one stąd po
wstać, że kaczka, która je  zniosła, zjadła sporo 
żołędzi. Z garbnika żołędzi i z żelaza, w żółtku 
ja j zawartego, wytworzył się wyborny atram ent 
galasowy, jakiego już teraz w handlu nie znaj
dujemy. Zapewne wszakże czarne te ja jk a  kacze 
były to ju ż  wyklute kaczki dziennikarskie.

T. R .

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. 9 do 15 czerwca 1897 r.

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

1
D

zi
eń

Barometr 
iOO mm — Temperatura w st. C.

W
ilg

. 
śr

.

Kierunek wiatru
Szybkość w m etrach  

na sukundę

Suma
opadu

U w a g i

7 r. 1 p. 9 w. 7 r. 1 p. 9 w. | Najw. | Ńain.

9 s. 5o,3 50,3 5o,o 13,2 12,8 12,8 16,0 i 7,5 52 W 3.NE3,E5
10 C. 5o,4 5 1,7 64,1 11,4 14,0 12,3 10,4 9,5 56 E ,2,En ,S3 — /  cały dzień
11 P 56,8 57,o . 57,7 1 2 ,2 17,6 16,4 18,9 i 8,5 5o N 4,N E7,Nł —
12 S. 69,8 59,9 59,9 13,4 18,9 18,0 | 20,4 10,0 46 N E5,NE6,Nł _
13 N. 60,4 59,1 57,6 >7,4 23,1 21,7 24,3 : i 3,o 4 6 N>,N2,NE2 —
14 P. 56,7 55,5 03,9 19,5 24,9 23,0 25,9 16,1 58 N E 2,NE5,E2 —
15 w . 51,9 5o,i 5o,o

1
24,0 2 8 ,0 2o,6 29,2 1 8 ,0

1 1
49 S5,SW 6,NW 5 ,/ wieczorem

Średnia 54,9 17,9 51

T R E Ś Ć .  Zmiana położenia biegunów ziemskich, przez M arcina E rnsta. —  Zabarwienie ochronne 
u zw ierząt nocnych, przez A. Ś. —  O siarce, przez Bohdana Zatorskiego (ciąg dalszy). —  Kronika 

naukowa. —  Rozmaitości. —  Buletyn meteorologiczny.

Wydawca A. Ślósarski.

flosBOJieHO UeH3ypoio. Bapmai ii, 6 i m h h  1897 r

Redaktor Br. Znatowfto. '

Warszawa. Druk Emila Skiwskiego


