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FOTOGRAFIA NA POCZĄTKU X X  STULECIA.

Starsze szkoły ekonomiczne określają bo
gactwo narodowe jako sumę przedmiotów uży
tecznych znajdujących się w posiadaniu spo
łeczeństwa. Określenie to, praktycznie rzeczy 
biorąc, zupełnie słuszne, z przyrodniczego 
stanowiska musi dziś uledz rozszerzeniu, po- j  
głębieniu. Same bowiem przedmioty użytecz- ! 
ne, gdy na nie spojrzymy okiem przyrodnika, 
nie zawsze zapewniają bogactwo. W pew
nych razach trzeba koniecznie przedmiotom 
tym dodać coś takiego, co je czyni użytecz- 
nemi istotnie. Wszak każdy z czytelników 
wie, że mówimy o energii.

Najkunsztowniej pomyślana, najstaranniej 
wykonana maszyna parowa jest dopóty sprzę
tem bez wartości dla człowieka, dopóki jej 
nie ożywi energia, czerpana z paliwa; podob
nież i turbiny lub koła wodne są próżnym 
balastem, dopóki nie ustawimy ich tak, żeby 
spadająca woda oddała im na użytek ludzki 
tkwiącą w sobie energią.

A gdyby ktoś powiedział, że wszczynamy 
walkę o wyrazy, bo paliwo, węgiel i woda są 
również przedmiotami, w danych razach uży- 
tecznemi, to musimy z całą siła zaprotesto
wać. Nie węgiel, jako taki, jest przedmio
tem, który kupuje właściciel maszyny paro
wej, kupuje on przeważnie tkwiącą w nim 
energią. Gdy się przekona, że energia na

gromadzona w ropie naftowej jest tańsza od 
zawartej w węglu, z pewnością zarzuci wę
giel, a kupi naftę, gdyż nie o węgiel mu cho
dzi, lecz o energią.

Wobec takiego poglądu postęp w dobroby
cie narodowym sprowadza się do rozwiązywa
nia dwu zadań, a mianowicie, do nadawania 
przedmiotom (ciałom) postaci pożytecznej dla 
człowieka i do zmuszania energii wszechświa
ta do pracowania na korzyść ludzką.

W falujących przestworach eteru, przez 
który przebiegają promienie widzialnego 
i niewidzialnego światła, tkwią olbrzymie za
pasy energii. Ile jej mieści w sobie jedna 
mila sześcienna (angielska) eteru wstrząsa
nego promieniami słońca, obliczył lord Kelvin 
(sir Wiliam Thomson). Oo ta energia może 
sprawić i jakie herkulesowe wykonać pra
ce, obliczali niejednokrotnie meteorologowie 
i agronomowie. Pierwsi przytaczali zawrot
ne cyfry, ilustrujące pracę krótkotrwałej bu
rzy zwrotnikowej, drudzy dowodzili niezbicie 
cyframi, że na niewielkich przestrzeniach 
lasów i pól pokrytych roślinnością więcej 
pracy wykonywają promienie słońca w zielo
nych częściach roślin, niż jej są w stanie wy
tworzyć wszystkie maszyny całego świata cy
wilizowanego.

Spożytkować tę energią promienistą bez
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pośrednio do celów ludzkich, ominąć zielone 
liście roślin i kazać jej bezpośrednio, bez 
przekształceń na ciepło albo prąd pracować 
na użytek człowieka, oto zadanie wypływają
ce bezpośrednio z każdej teoryi ekonomicz
nej. Zadanie to nie łatwe, gdyż ruchy s ta 
nowiące energią promienistą są tak drobne 
i subtelne, źe tylko siatkówka zdrowego oka 
może je odczuć, źe tylko pojedyńcze atomy 
mogą pod wpływem uderzeń fal świetlnych 
zbliżyć się lub oddalić i zmienić stan swej 
równowagi. Zdawało się przez pewien czas 
że promienie światła mogą obrócić niezmier
nie lekkie skrzydełka w radiometrze Crooke- 
sa, lecz i tu raczej ze zwykłą cieplną, a nie 
świetlną energią mamy do czynienia.

A źe energia promienista znaczy wyraźnie 
swe istnienie od wieków, wiedzą nietylko filo
zofowie i uczeni, wie o tem świat cały. Płót
no bieleje na słońcu, szkło żółknie (kryształ), 
jaskrawe tkaniny płowieją. Zmiany te spro
wadza światło, w sposób tajemniczy, subtel
ny, rzec można kapryśny. Co więcej—mie
szanina chloru i wodoru wybucha, gdy ją 
przenikną fale światła, związki srebra z chlo
rem i bromem rozpadają się na części skła
dowe pod uderzeniami fal eteru, jak skała 
pod uderzeniami młota.

I  zwróciły się umysły ludzkie w tę stronę 
zjawisk świetlnych, i światło wewnętrzne— 
rozum—opanowało światło zewnętrzne, i za
przęgło je do pracy na rzecz ludzi. Mamy 
fotografią. Jakie ona zrobiła postępy u nas, 
można ocenić dokładnie na wystawie foto
graficznej w Ratuszu. Jakie jest jej znacze
nie naukowe, społeczne i ekonomiczne warto 
się zastanowić.

Nie masz dziś żadnego działu pracy nau
kowej, nie wyjmując pedagogii, w którymby 
fotografia nie odegrała roli. Gdzie tylko za
notowanie zewnętrznych kształtów przedmio
tu ma znaczenie naukowe, tam fotografia 
jest już dziś niezbędna. Gdy chodzi o kształt 
lodowca, czyż można go lepiej zanotować niż 
na pięknych zdjęciach pułkownika L. Barsz
czewskiego; gdy chodzi o komórkę i jej na j
drobniejsze części, czyż nie mikrofotografia 
decyduje tu tak samo, jak w ocenie budo
wy stali (patrz fotografie inż, Rzeszotar- 
skiego na wystawie). Wszak ona dała nam 
poznać perlity, ferryty, wyjaśniła likwacyą.

Nie dość na tem. Są ważne w świecie zja

wiska, trwające tak krótko, że z niemi czło
wiek nie może sobie poradzić. I  wtedy czuła 
klisza notuje dokładnie to, co dla świadomo
ści ludzkiej trwa zbyt krótko. Wszak Mach 
z jednej, a Boys z drugiej strony zdjęli foto
gramy kul karabinowych i armatnich w bie
gu i tą tylko drogą wykazali istnienie fał 
powietrza zagęszczonego przez kulę w biegu 
do tego stopnia, że staje się widocznem na 
fotografii. A badania ruchów człowieka 
i zwierząt, cała machina zwierzęca, jak ją  
nazywa Marey, ileż odkryć zawdzięcza foto
grafii! Cała niezmiernie ważna plastyczna 
strona historyi, antropologii i etnografii 
uwiecznieniu fotograficznemu zawdzięcza wię
cej, niż najbardziej szczegółowym opisom, 
O naukowem i praktycznem znaczeniu Ront- 
genografii próźnoby mówić. Ocaliła ona 
niejedno życie*

Z tego potężnego znaczenia naukowego 
wynika bezpośrednio jej znaczenie społeczne, 
gdyż wynalezienie sposobów fotochemigra- 
ficznej reprodukcyi obrazów, uprzystępniło 
zdobycze nauki, wiedzy i sztuki szerokim 
masom. Przypatrzmy się kliszy wytrawionej 
na cynku, przedstawiającej mapę dokładną.
0  ile ona może być i jest tańsza od kliszy 
ciętej ręką w metalu lub rysowanej na ka
mieniu. Nie dość, że jest tańsza—o ile mo
że być dokładniejsza. A inkunabuły, stare 
rękopismy, rzadkie iluminowane przez mni
chów księgi dzięki fotografii są dziś dostępne 
ogółowi za bardzo małe ceny. A rozpo
wszechnienie tanie arcydzieł sztuki plastycz
nej czyź nie kształci smaku, czyż tą  drogą 
nie łagodzi obyczajów i nie podnosi ogólnego 
poziomu kultury?

Mówiąc o ekonomicznem znaczeniu foto
grafii mam na myśli nie tę zwykłą podręczni
kową statystykę, która głosi, że zużyto sre
bra do celów fotograficznych za tyle to i tyle 
milionów rubli, że pracuje w fotografii tyle to
1 tyle osób. Nie o to mi chodzi, lecz o istot
ną oszczędność społeczną,— oszczędność na 
pracy, którą zamiast człowieka wykonały 
fale eteru. Pomyślmy tylko ile godzin czasu 
zdolny artysta musiał stracić na zrobienie 
miniatury średniej wartości? Z  pewnością 
nie mało, i miniatura musiała być drogą. 
Dziś gabinetowy portret fotograficzny, nie 
pozbawiony artystycznych zalet, robi si§ 
w całości w ciągu kilku godzin i jest tanu
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Pomnóżmy różnicę pomiędzy ceną ręcznego 
portretu i fotografii przez 'liczbę fotografij 
robionych rocznie, a będziemy mieli cyfrę 
istotnej oszczędności społecznej. Oszczęd
ność ta wyrażona w rublach da z pewnością 
cyfrę olbrzymią.

Ja k  się przedstawia nasza sztuka fotogra
ficzna—możemy zobaczyć na wystawie, jak  
ona wogóle przedstawia się na początku 
20-go wieku—o tem pouczą dalsze szpalty 
tego numeru Wszechświata.

J. J. Boguski.

SZKIC HISTORYCZNY Z O PTYKI FO TO G R A FICZN EJ.

Rozwój kunsztu optycznego w najszerszem 
tego wyrazu znaczeniu jest właściwie zasługą 
dziewiętnastego wieku, początki atoli tej 
sztuki sięgają czasów daleko dawniejszych, 
już bowiem Spinoza, Galileusz, Huyghens 
i Newton zajmowali się nim żywo i dopiero 
przy pomocy skonstruowanych przez nich 
przyrządów nowożytna astronomia poczyniła 
pierwsze ważne zdobycze. Te pierwsze kon- 
atrukcye optyczne dotyczyły wszakże tyl
ko zwierciadeł wklęsłych, jako objekty- 
wów, gdyż wówczas przypuszczano, że sto
sując soczewki niepodobna uniknąć pewnych 
błędów.

Dopiero gdy w r. 1747 słynny matematyk 
Euler wskazał środki ku usunięciu tych błę
dów i wprowadzeniu korekcyi chromatycznej, 
mechanik angielski Dollond, zrazu przeciwny 
ideom Eulera, zbudował według wskazówek 
tego ostatniego objektyw astronomiczny, 
składający sję z dwu podówczas znanych 
szkieł—krownu i flintu. Wynalazek Dollon- 
da wprawił w zdumienie cały ówczesny 
świat naukowy, a Akademia paryska, zrozu
miawszy całą jego doniosłość wyznaczyła 
znaczną nagrodę za przygotowanie wolnego 
od wszelkich wad flintu. Nagrody tej żaden 
z ówczesnych fabrykantów szkieł nie otrzy
mał.

Tymczasem wiadomość o cudownem „szkle” 
Dollonda doszła do wsi Brenetz w kantonie 
Neuchatel, gdzie mieszkał młody zegarmistrz 
Guinand. Szesnastoletniego Guinanda tak 
zainteresowało „szkło” Dollonda, źe wysta
rał się o egzemplarz, zaczął je badać, prze
prowadził z niem cały szereg prób i już oko
ło roku 1775 wystąpił pierwszy z własnego 
wyrobu czystem szkłem optycznem, flintem.

W tym samym czasie w Monachium z ini- 
cyatywy Uitzlendera rozszerzono zakład me
chaniki precyzyjnej Liebchera i przystąpiono 
do budowania lunet. Pierwszy szkopuł, który 
przedstawił się na samym wstępie w rozwią

zywaniu tego zadania, było pytanie jak szli
fować i polerować soczewki, jak badać sto
pień dokładności roboty i t. p. Opracowanie 
tych metod powierzono młodemu praktykan
towi zakładu Frauenhoferowi, który wykazał 
w tym względzie genialne wprost zdolności. 
Prace jego stały się klasycznemi, a objekty- 
wy Frauenhofera pozostały podziśdzień arcy
dziełami optyki stosowanej.

Gdy dowiedziano się w Monachium o pra
cach Guinanda, Uitzlender zaprosił go do 
współpraco w nictwa. Guinand przyjął pro- 
pozycyą i przez 9 lat pracował w Mona
chium, poczerń wrócił do ojczyzny, zobowią
zawszy się do zachowania w tajemnicy swo
ich odkryć wzamian za dożywotnią pensyą 
od rządu bawarskiego. Aby ocenić zręcz
ność Guinanda w wyrobie szkła optycznego, 
wystarczy wspomnieć, że w Anglii powołano 
w tym samym celu specyalną komisyą, z ta 
kimi uczonymi, jak Herschel, Faraday, Dol
lond, Roget na czele, która wydała 150 000 
franków na próby, nie otrzymawszy żadnych 
pozytywnych rezultatów. Z  większem po
wodzeniem pracował we Francyi Bontemps.

Tak więc Guinand, jako twórca szkła op
tycznego, Frauenhofer, jako twórca metod 
szlifowania i badania soczewek, słusznie są 
poczytywani za ojców nowoczesnej optyki.

Do roku 1839 optycy zajmowali się udo
skonalaniem objektywów astronomicznych 
i mikroskopów. Gdy zaś w tym pamiętnym 
roku Daguerre ogłosił swoje epokowe odkry
cie, zjawiło się dla optyków nowe pole dzia
łania, a mianowicie budowanie objektywów 
do celów fotograficznych..

Pierwszą w tym względzie próbę podjął 
optyk francuski Gheyalier, znany już przed
tem ze swych pomysłów.

Do niego zwrócili się Daguerre i Niśpce 
po objektyw. Chevalier skonstruował ob
jektyw achromatyczny do widoków, który 
przypominał objektyw astronomiczny, skła
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dał się bowiem z dwu tylko soczewek. Dia- 
fragma była przed objektywem. Później 
obmyślił urządzenie do łączenia soczewek 
w celu otrzymywania różnych długości ogni
skowych, urządzenie, które w ostatnich cza
sach zostało wznowione.

Objektyw Chevaliera, lubo przedstawiał 
na owe czasy ' cenny nabytek, posiadał j  ed- 
nak zasadnicze wady. Aberacya chroma
tyczna usunięta była tylko zgruba i to 
w części widzialnej widma. O tem, jaka 
część widma działa najsilniej na płytę, nie 
wiedziano jeszcze podówczas. Aberacya 
sferyczna nie lepiej była usunięta—w tym 
względzie objektyw nie wiele różnił się od 
pojedyńczej soczewki. Tylko pole ostrości 
było nieco większe przez zwrócenie do 
przedmiotu zdejmowanego powierzchni wklę
słej objektywu.

Objektyw Ciievaliera wymagał silnego dia- 
fragmowania, co wobec małej czułości uży
wanych podówczas dagerotypów było zjawi
skiem nader przykręca.

Chevalier był zdolnym praktykiem lecz szu
kając empirycznie nie mógł zajść daleko. 
Potężny krok naprzód uczynił w tej dziedzi
nie prof. Petzval z Wiednia. Idąc śladem 
swych poprzedników.Clairauta, Herschla i in., 
którzy obliczali objektywy astronomiczne, 
Petzval rozpoczął od matematycznego roz
wiązania zadania: na drodze analitycznej 
rozpatrzył warunki, jakim powinien czynić 
zadość system optyczny dla celów fotogra
ficznych. Zbudowany przez Voigtlandera 
podług wskazówek prof. Petzyala objektyw 
wykazał ścisłość założeń matematycznych 
i przyjęty został z takim entuzyazmem 
w świecie fotograficznym, że rząd austryacki 
oddał Petzvalowi do dyspozycyi 10 rach
mistrzów dla dokonywania dalszych udosko
naleń.

Objektyw portretowy Petzvala znajduje 
dziś jeszcze z małemi zmianami pewne zasto
sowanie. Daje on niezwykle subtelny rysu
nek w środkowej części obrazu obok ogrom
nej siły świetlnej.

Zarówno jednak objektywy Chevaliera jak 
i Petzvala, pomimo bardzo niewielkiego pola 
widzenia, wykrzywiały linie proste. Z  tego 
punktu widzenia jest zrozumiałem, że opa
tentowany w roku 1866 aplanat Steinheila 
musiał obudzić wielkie zainteresowanie. Pod

czas gdy objektyw Petzvala nadawał się wy
łącznie do zdjęć portretowych, aplanat Stein
heila pozwalał zdejmować widoki, odtwa
rzając je z geometryczną wiernością.

Gdy w siódmem dziesięcioleciu ubiegłego 
wieku lekarz angielski Maddoc wynalazł su
chą płytę, która obok wzmożonej czułości 
znacznie upraszczała wszystkie operacye che
miczne, koło miłośników fotografii i zastoso
wanie fotografii znacznie rozszerzyły swój 
zakres. Popyt na objektywy urósł w krótkim 
czasie do znacznych rozmiarów. W Niem
czech, Anglii, Prancyi i Ameryce powstał 
cały szereg mniej lub więcej udatnych kon- 
strukcyj, które dla braku miejsca musimy 
pominąć. Sam Steinheil nie ustawał w pra
cy nad ulepszeniem aplanatów, w czem mu 
dopomagał matematyk Seidel, opracowując 
stronę teoretyczną zadania.

W aplanatach usunięta była aberacya 
sferyczna i achromatyczna dla punktów na 
osi i poza nią. Pozostawało jeszcze usunąć 
współcześnie astygmatyzm i krzywiznę pola. 
Steinheil w ten sposób radził sobie, że wpro
wadził dwa rodzaje objektywów jednego ty
pu : jeden z małym astygmatyzmem i znacz
ną krzywizną pola, drugi z małą krzywizną 
pola, lecz względnie silnym astygmatyzmem. 
Pierwszy gatunek mimo małego względnego 
otworu nadawał się do zdjęć szerokokąt
nych, drugi zaś był jasny, więc o większej 
sile świetlnej i służył do zdjęć nłomental- 
nyc. W następstwie w nowej konstrukcyi, 
t. zw. antiplanecie, Steinheil usunął dwa te 
błędy współcześnie, lecz dla małych kątów.

W miarę, jak rosła liczba konstrukcyj 
i wyczerpywano wszelkie możliwe kombina- 
cye, coraz widoczniej szem się stawało, że 
tylko dostarczenie nowych gatunków szkieł 
optycznych może dać świeży impuls do ulep
szeń w optyce fotograficznej. W rzeczy sa
mej, jakkolwiek szkła, które podówczas ist
niały, przedstawiały znaczną rozmaitość pod 
względem wartości współczynników załama 
nia, to przecież zbyt jednostajna była za
leżność dyspersyi (rozszczepiania) od tego 
współczynnika, skutkiem tego wybór szkieł 
dla par achromatycznych, któreby mogły 
i innym warunkom zadość uczynić, był na
der ograniczony. Ten sam brak odczuwano 
zresztą we wszystkich dziedzinach optyki sto
sowanej .
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Aby zaradzić temu, prof. Abbe, ojciec 
nowoczesnej mikrooptyki, i chemik .Schott 
(w Jenie) podjęli w ,'ósmem dziesięcioleciu 
ubiegłego wieku cały szereg studyów zmie
rzających do otrzymania nowych gatunków 
szkieł. Do owej chwili w skład szkieł wcho
dziło tylko 5 pierwiastków. Abbe i Schott 
wprowadzili 26 innych pierwiastków, bada
jąc wpływ ich na własności optyczne szkła.

Prace te zostały uwieńczone zupełnem po
wodzeniem. Podczas bowiem gdy w daw
nych szkłach zwiększenie współczynnika za
łamania osiągano przez dodawanie ołowiu, 
co sprowadzało jednocześnie rozszerzenie fio
letowej części widma, w szkłach jenajskich 
pierwiastkiem zwiększającym współczynnik 
załamania był bar i bor, które razem wzięte 
zwężają fioletową część widma.

W rezultacie tych badań posiadamy dziś 
szkła z wysokim współczynnikiem załamania 
i względnie małą dyspersyą i odwrotnie szkła 
z niskim współczynnikiem a duźem rozpro
szeniem. Ilość ich jest znaczna, bo dochodzi 
100. Taka różnorodność materyału, który 
otrzymali do rozporządzenia optycy, nie mo
gła pozostać bez skutku dla optyki fotogra
ficznej.

Jakeśmy rzekli, z wszystkich błędów w sy
stemach optycznych, nie umiano się do owej 
chwili uporać głównie z dwuma : z astygma- 
tyzmem i krzywizną pola. Dwa te bowiem 
błędy znajdują się w takim wzajemnym sto
sunku, że gdy jeden zostaje usunięty, drugi 
tem silniej występuje. Nowe gatunki szkła 
pozwalały przypuszczać, że i tę trudność uda 
się pokonać. Jakoż pierwszy Miethe obliczył

system wolny od tych błędów. Za nim poszli 
Schnider i Dalmeyer. Były to jednak ra 
czej szkice niedostatecznie opracowane, tak 
źe objektywy ich nie znalazły szerszego za
stosowania z powodu wadliwego stanu ko* 
rekcyi sferycznej.

Nową erę w tej dziedzinie stworzyły kon- 
strukcye Rudolpha z Jeny, a następnie 
Hocha, Steinheila syna, Kampfera i innych. 
Odtąd ulepszenia w objektywach fotogra
ficznych stały się wdzięcznem polem dla 
optyków. Szczupłe rozmiary tego artykułu 
nie pozwalają nam wyczerpująco opisać 
wszystkich tych konstrukcyj. Znane są one 
dziś szerokim kołom publiczności jako ana- 
stygmaty Zeissa, podwójne anastygmaty 
Groerza, anastygmaty Steinheila. Scharakte
ryzować można je wszystkie w ten sposób, żo 
w nich obok dużej siły świetlnej starano się 
zachować możliwie znaczny kąt ostrego pola 
widzenia. Pod tym względem nie są one rów
nej wartości.

Obok tego rodzaju objektywów, które 
pozwalają robić bardzo szybkie momentalne 
zdjęcia, rozwój sztuki reprodukcyjnej wy
wołał specyalne systemy, które w razie mniej
szego otworu dają jednak jeszcze większą 
subtelność rysunku.^

Narażając się być może na zarzut nie- 
skromności, nie mogę nie wspomnieć, źe 
w rzędzie wspomnianych objektywów stanął 
także powstały na warszawskim gruncie 
objektyw fotograficzny, planistygmat „Fos”, 
który posiada wszelkie zalety najnowszych 
Bysteinów zagranicznych.

Aleksander Ginsberg.

K LISZE I W YWOŁYW ACZE.

Dziwnem napozór się wydaje, źe cienka 
warstewka żelatyny z osadzonym w niej 
bromkiem srebra, AgBr, wystawiona na 
działanie światła w przeciągu zaledwie mini
malnej części sekundy, chwyta padający na 
nią obraz, a choć na powierzchni jej żadnej 
zmiauy dostrzedz nie możemy, mimo to spe
cyalne substancye redukujące, zwane wywoły
waczami obraz ten ujawnić są w stanie. Teo- 
rya powstawania obrazu na kliszy i następ
nego jego wywołania stanowi bezwątpienia 
jeden z najciekawszych momentów w całym 
przebiegu procesów fotograficznych; budzi

ona tyle zainteresowania i tyle ciekawych 
stron posiada, że wielu badaczów oddawna 
pracowało nad rozwiązaniem tej zagadki; jak 
dotychczas, niestety, całkowicie pewnego jej 
rozwiązania nie posiadamy, choć hypoteza 
obecnie panująca dość elegancko stara się 
zagadkę ową rozjaśnić. Przyjrzyjmy się jej 
bliżej.

Czuła substancya na kliszy—to bromek 
srebra; świeżo strącony w słabym roztworze 
żelatyny nie wykazuje wielkiej wrażliwości 
na światło; po ogrzewaniu dopiero przez pe
wien przeciąg czasu do temperatury kilku
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dziesięciu stopni staje się bardzo czułym na 
działanie światła i to tem bardziej, im dłużej 
go ogrzewano; proces zwany dojrzewaniem, 
polega na tem, źe bromek srebra po osadze
niu przybiera postać nadzwyczaj rozdrobnio
nej emulsyi; dopiero przez ogrzewanie stop
niowo zbijać się zaczyna, tworząc większe 
cząsteczki a raczej ziarnka.

Pogląd ten jest punktem wytycznym w ca
łej bypotezie powstawania obrazu na kliszy; 
jeżeli bowiem w powyżej opisany sposób 
uczuloną emulsyą wyleje się na płytę szklaną 
i po wysuszeniu wystawi na działanie światła 
w przeciągu choćby części sekundy, to każde 
ziarnko bromku srebra, na które padło świa
tło, zmieni się na swej powierzchni w ten spo
sób, źe powstaje niezmiernie mała warstewka 
srebra metalicznego, przez rozkład pod 
wpływem światła bromku srebra na brom 
i srebro; warstewka ta jest tak nikła, że doj
rzeć jej nie jesteśmy w stanie; wydzielający 
się w tej reakcyi brom zostaje pochłonięty 
przez żelatynę. Otrzymaliśmy na kliszy 
obraz utajony; występuje on wyraźnie dopiero 
wtedy, kiedy kliszę włożymy do roztworu wy
woływacza; srebro metaliczne na powierzch
ni każdego ziarnka staje się jakgdyby zarod
kiem, t. j. działa na niezmieniony w ziarnku 
bromek srebra i razem z wywoływaczem re
dukuje go na czyste srebro; proces ten 
postępuje powoli, można go w każdej 
chwili przerwać lub teź doprowadzić do
póty, dopóki całe ziarnko nie zostanie 
zredukowane. Naturalnie, że te ziarnka, 
na które padło więcej światła, mocniej 
się na powierzchni zredukują i szybciej 
przez to wydzielanie srebra postępować bę
dzie, aniżeli w miejscach słabo oświetlo
nych.

Pogląd powyższy choć ma dużo za sobą 
słuszności, nie jest jeszcze udowodniony cał
kowicie; wszystkie jednakże dowody, podawa
ne za i przeciw przez takich badaczów jak 
Abney, Eder, Lisegang nie zdołały hypotezy 
tej ani obalić ani jej stwierdzić; w obecnej 
chwili jest ona najbardziej rozpowszechniona. 
Zdaje się, że dotychczasowy system badań 
nad naturą obrazu utajonego na kliszy do 
celu nie doprowadza; zmiana bowiem, jaką 
światło wywołało na powierzchniach ziarnek, 
jest tak małoznaczna, że chyba tylko metody 
fizyczne rodzaj tej zmiany wyjaśnić będą

mogły; w tym też kierunku badania w przy
szłości skierowane być winny.

Sam proces wywoływania daje się w taki 
sposób wyjaśnić, że wywoływacz nie działa 
na ziarna nieoświetlone; redukuje zaś tylko 
te miejsca, gdzie zarodki z metalicznego 
srebra się znajdują, gdzie więc padł promień 
światła; reakcyą chemiczną, jaka] w tym 
przypadku zachodzi, objaśniamy sobie w ten 
sposób, że srebro metaliczne tworzy z niezmie
nionym bromkiem srebra połączenie Ag2Br, 
zwane półbromkiem srebra. Wywoływacz z ła 
twością je redukuje, wydzielając czyste sre
bro, a to znów działa w dalszym ciągu w wy
żej wskazany sposób.

Przez długie lata ilość wywoływaczy ogra
niczała się do dwu zaledwie, a mianowicie 
szczawianu żelazawego i pyrogalolu. Pierw
szy z nich działa wolno; obraz na kliszy zja
wia się stopniowo, tak że pozwala na subtel
ne nawet zmiany w tonach; pyrogalol nato
miast w obecności siarczynu sodu i amoniaku 
działa szybko; niedogodną jego stroną było 
to, że plamił palce. Wprowadzenie hydrochino 
nu zwróciło poszukiwania w kierunku nowych 
wywoływaczy organicznych; znaleziono różne 
jeszcze substancye, które zachowywały się 
podobnież, a wreszcie badania Lumierea nad 
stosunkiem między zdolnością wywoływania 
a budową chemiczną otworzyły pole do wy
twarzania coraz to nowych związków, które 
pod najrozmaitszemi nazwami starano się 
wprowadzić. Głównym punktem, do jakiego 
w badaniach swych doszedł Lumiere, było 
stwierdzenie tego faktu, że tylko związki 
aromatyczne posiadające conajmniej dwie 
grupy hydroksylowe lub amidowe lub jednę 
hydroksylową a jednę amidową w pozycyach 
para lub orto względem siebie, wykazują wy
bitne własności wywołujące; obecność innych 
grup w mniejszym lub większym stopniu 
wpływa na tę zdolność; większa np. ilość 
grup hydroksylowych zmniejszyć a nawet 
zniszczyć może własności wywołujące. Między 
wywoływaczami spotykamy więc: pyrokate- 
chinę, hydrochinon, pyrogalol, paraamido- 
fenol, dwuamidofenol, ortoamidofenol, dwu- 
amidorezorcynę, następnie chlorowodzian 
metyloparaamidoparakrezolu czyli t. zw. dla 
skrócenia metol, oraz kwas paraoksyfenylo- 
amidooctowy, znany pod nazwą glicyny. 
Z pochodnych naftolu zacytować należy sól
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•sodową kwasu amido-g-naftolo-sulfonowego. 
Pod nazwą hydraminy ukrywa się mieszani
na hydrochinonu i parafenyleniaku. Nawia
sem wtrącić należy, źe poważne nawet firmy 
w błąd kupujących wprowadzają, dawno 
znanym i będącym już w użyciu wywoływa
czom nowe nadając nazwy.

Większość wywoływaczy stosuje się w roz
tworze, w którym rozpuszczano siarczyn sodu 
oraz jaką sól alkaliczną bądź w postaci wo- 
dzianu, węglanu lub innego związku o reak- 
cyi alkalicznej; inne znów dodatku soli alka
licznych nie wymagają. Ponieważ dodanie

alkalij powoduje ześlizgiwanie się żelatyny 
i przechodzenie w stan ciekły, starano się 
więc zastąpić alkalia przez inne substancye. 
Lumiere i Seyewetz, studyując działanie al
dehydów i acetonów w obecności wywoływa
czy i w roztworze siarczynu sodowego, zau
ważyli, że działają one jak  alkalia; wadą zaś 
ich jest, że powodować mogą plamy, lecz czy 
to nie z powodu źle oczyszczonej żelaty
ny—trudno przewidzieć. W tym kierunku 
dalszy rozwój badań jest jeszcze pożą
dany.

K. Jabłczyński.

FOTOGRAFIA W  METEOROLOGII.

Meteorologii fotografia oddała już niema
łe  usługi, w jednym mianowicie dziale, jak
kolwiek można powiedzieć, że sąto dopiero 
początki zastosowań; dalszego rozwoju na
leży się spodziewać.

Jak  dotąd najmniej udanemi zastosowa
niami możnaby nazwać próby zastosowania 
fotografii do przyrządów meteorologicz
nych samopiszących. W niektórych barome
trach i termometrach samopiszących promie
nie światła, przechodzące ponad słupem rtę 
ci, padając na przesuwający się za przyrzą
dem papier preparowany fotograficznie, 
oznaczały w każdej chwili miejsce, w którem 
znajdował się wierzchełek rtęci. Użycie pa
pieru odpowiednio przygotowanego, jako też 
samo urządzenie barometrów i termometrów 
jest dosyć kłopotliwe i przedstawia tyle 
trudności, że dotąd nie rozpowszechniło się 
•ono —należy je uważać raczej za próby, ro
bione na niektórych większych obserwa- 
toryach.

Daleko ważniejsze i powszechniejsze jest 
użycie papieru preparowanego do heliografu, 
to jest przyrządu służącego do oznaczenia 
czasu, przez który słońce w rzeczywistości 
świeci w danem miejscu. Papierek wrażliwy 
na c^iałanie światła zakłada się do walca, 
wewnątrz pustego. Promienie słoneczne, 
wchodzące do wnętrza tegoż walca przez 
szpary stosownie umieszczone, zaznaczają 
swoję bytność przez zmiany, jakie w papierze 
wywołują. Takie heliografy są dosyć roz
powszechnione, jako tanie; jednak dotąd nie 
udało się przygotować papieru odpowiednie
go dla tych przyrządów, któryby zachowywał

swoję wrażliwość dłużej niż przez kilka mie
sięcy i z tego powodu na stacyach meteoro
logicznych, dalej położonych od wielkich 
miast, nie można robić większych zapasów 
tegoż papieru, co bardzo utrudnia rozpo
wszechnienie tego rodzaju heliografu, nie 
mówiąc już o pewnych trudnościach bardziej 
teoretycznej natury.

Fotografowanie błyskawic, dokonywane na 
niektórych stacyach meteorologicznych syste
matycznie, wykazało już wiele właściwości 
iskier elektrycznych, tworzących się podczas 
wyładowań w powietrzu. To zastosowa
nie fotografii do meteorologii ma wielką 
przed sobą przyszłość.

Ale najważniejsze dotychczasowe zastoso
wania fotografii w meteorologii odnoszą się 
do badań nad chmurami. Można nawet po
wiedzieć, źe dopiero dzięki fotografii bada
nia nad kształtem i wysokością chmur weszły 
na nowe, naukowe tory. Fotografie chmur, 
otrzymywane w różnych miejscowościach kuli 
ziemskiej, w różnych porach roku i różnych 
wysokościach nad powierzchnią ziemi dały 
dopiero pierwsze podstawy naukowe dla usi
łowań, mających na celu racyonalną klasyfi- 
kacyą cbmur. Jeszcze ważniejsze jest zasto
sowanie fotogramometryi do mierzenia wyso
kości chmur. Zastosowanie to polega na na
stępującej zasadzie : Z dwu miejsc, których 

| odległość jest ściśle zmierzona, robią się jed
nocześnie dwa obrazy fotograficzne jednej 
i tejże samej chmury zapomocą przyrządu, 
zwanego fotogramometrem. (Jest kilka form 
przyrządów tego rodzaju). Znaczna odle
głość tych dwu miejsc, w których rofcią się



616 WSZECHŚWIAT Nr 39

obrazy, stanowi tak zwaną podstawę pomia
rów. Końce podstawy są oczywiście temi 
dwuma punktami, w których obrazy fotogra
ficzne powstają. Obrazy te są widokami 
perspektywicznemi jednej i tej samej chmu
ry, wziętemi z dwu różnych miejsc. Przez 
rozwiązanie następnie trójkąta, którego jed
nym bokiem jest podstawa, a dwuma pozo- 
stałemi bokami są linie proste, idące od 
końców podstawy do jednego i tegoż same
go punktu uważanej chmury i w którym wia-

domemi będą : jeden bok (podstawa) i dwa 
kąty jemu przyległe, znajdziemy odległość 
obranego punktu chmury od każdego z miejsc, 
w których obserwacya i obraz fotograficzny 
były robione. Oczywiście mieć będziemy 
tym sposobem wyniesienie chmury nad po
wierzchnię gruntu. Rachunki tego rodzaju 
nie przedstawiają żadnych trudności teore
tycznych : są jednak w praktyce długie 
i mozolne.

Wł. Kwietniewski.

ZA STO SO W A N IA  FO TO G R A FII W  TECHNICE.

Wykazanie doniosłego znaczenia fotografii 
w technice zacznijmy od tej gałęzi, która jest 
najprostsza, najwidoczniejsza, a zatem i naj- 
zrozumialsza; będzie nią oczywiście fotogra
fowanie zwykłe, ograniczone do przedmiotów, 
mających związek bezpośredni z techniką, 
a więc maszyn, urządzeń fabrycznych, dzieł 
sztuki budowlanej i architektonicznej, i t. d. 
Chronologicznie rozpatrując, ten rodzaj foto
grafii jest najpierwszy i obecnie najbardziej 
rozpowszechniony. Główną zaletą fotografii 
zastosowanej do techniki jest znakomite 
oszczędzanie czasu i ścisłość oddawania 
kształtów, której praca ręczna sprostać nie 
może. To też ludzie najwyżej ceniący czas, 
amerykanie, w największym stopniu ocenili 
pierwszą z wymienionych zalet fotografii; 
prawie wszystkie katalogi techniczne ame
rykańskie, ryciny w dziełach i czasopismach 
zawodowych odtwarzane są drogą fotogra
ficzną, przyczem sama technika zdjęć stoi na 
poziomie znacznie wyższym niż spotykana 
w Europie. W równej mierze z szybkością 
podkreślić jednak należy ścisłość i obrazo
wość, jaką posiadają fotografie techniczne. 
Rysunek techniczny, wykonany w rzutach na 
płaszczyzny (pionową i poziomą) posiada ści
słość dostateczną, ponieważ wykonany jest 
w pewnej skali (w wielkości naturalnej, y5, 
Vio > Yioo i t. d.) i zaopatrzony w wymiary 
niezbędne do wykonania przedmiotu żądane
go; nie jest on jednak obrazowy i wymaga 
i użego wyszkolenia, by patrzącemu dawał 
jasny obraz przedmiotu przedstawianego. 
3tosuje się to w szczególności do maszyn 
i urządzeń o kształtach złożonych i niepra
widłowych. Obraz fotograficzny, perspekty
wiczny, zaopatrzony w cienie rzeczywiste,

w mgnieniu oka daje nam pojęcie o kształ
tach przedmiotu, którego przedstawienie na 
podstawie rysunku rzutowego jest wynikiem 
wytrwałej i mozolnej pracy umysłowej. Po
zatem łatwość wykonania zdjęć daje możność 
odtworzenia przebiegu pracy technicznej 
w sposób dokładniejszy i jaśniejszy niż opisy 
obszerne, zaopatrzone nawet w szkice od
ręczne. Ze względów po wyższych fotografia 
zwykła w usługach techniki szczególnie do
brze nadaje się do nauczania pewnych gałęzi 
wiedzy stosowanej w zakładach naukowych, 
drogą odczytów, jako materyał wiarogodny 
do ekspertyz sądowych i t. d.

Co do techniki tego rodzaju fotogra
fii zaznaczyć muszę kilka punktów wy
tycznych. Przedewszystkiem, o ile zdję- 

j  cia fotograficzne mają być ścisłemi, mu
szą być wykonane odpowiednio i dobrym 
objektywem. Następnie klisze używane 
w pewnych warunkach winny mieć włas
ności specyalne, np. w razie fotografo
wania przedmiotów różnobarwnych, przy
czem występować może niejednakowe wy
świetlenie kliszy w rozmaitych jej miej
scach *), używać należy klisz t. zw. ortochro
matycznych. Dalej w razie jednoczesnego 
fotografowania przedmiotów, znacznie róż
niących się oświetleniem, np. wnętrz fabrycz
nych nawprost okien, używać należy klisz 
specyalnych (np. izolarowych AGFA 8lub 
„anti-halo“ Edwardsa) w celu uniknięcia 
zjawiska zwanego „halou. Zjawisko to po
wstaje wskutek przejścia światła przez war-

') Jak  wiadomo, barwa żółta działa słabiąj na 
kliszę i wymaga dłuższego wystawienia (ekspo- 
zycyi) niż barwa niebieska.
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stwę czułą i odbicia się od tylnej części kli
szy. W miejscu dotkniętem zjawiskiem „ha
lo” powstaje ciemna plama (np. naokoło 
okna), której usunąć często nie udaje się 
żadną następującą czynnością fotograficznej 
Zdjęcia budynków i dzieł sztuki inżynier
skiej najczęściej są robione migawką w peł 
nem oświetleniu słonecznem w celu otrzyma
nia kontrastów odpowiednich; natomiast 
zdjęcia maszyn, wnętrza fabryczne i t. p. 
w celu otrzymania na fotografii dostatecznie 
wyrobionych szczegółów są wystawione cza
sowo w świetle rozwianem. Czas wystawie
nia zmienia się w dużych granicach i główna 
trudność polega na biegłości w określeniu 
tego czasu. W warsztatach widnych podczas 
dnia jasnego średnio maszyny wymagają 
w lecie 40 do 80 sekundowego wystawienia.

Sposób kopiowania rysunków ogromnie 
rozpowszechniony w technice polega na na
stępujących zasadach. Oryginał rysunku 
wykonany zostaje ołówkiem na zwykłym pa
pierze rysunkowym (brystolu, reńskim, an
gielskim Whatmana i t. p.). Z tego rysunku 
przygotowuje się kopią tuszem na papierze 
lub płótnie przezroczystem czyli tak zwanej 
kalce. Kopia ta ma znaczenie kliszy i z niej 
możemy otrzymać odbitkę zapomocą zwykłej 
ramki kopiowej na papierze 
uczulonym. Ponieważ pa
piery zwykłe (np. bromo- 
srebrny) są względnie dosyć 
drogie i koszt przygotowa
nia większej liczby kopij ry
sunkowych, przyjmując też 
w rachubę kąpiel tonującą 
i utrwalającą (t. zw. wiraż 
i fiksaż), byłby znaczny, naj
częściej używane są obecnie 
w tym celu papiery tanie, 
tonowane i utrwalane w czy
stej wodzie. Warstwę czu
łą w papierach opisywanych 
tworzą cyanki żelaza, stąd 
też proces kopiowania zwie 
się cyanotypią; odkr)ty zaś 
został przez J . Herschla w r.
1842. W  celu uczulenia papieru zwykłego 
powlekamy go w ciemności z jednej strony 
mieszaniną roztworu cytrynianu żelazowo-

amonowego, z roztworem cyanku czerwo
nego (np. 9%  roztwór czerwonego cyanku 
potasu [Cy6FeK3] i 25% roztwór zielonego 
cytrynianu amonu [SFtOflHgOj . 2(NET4)3 
. 0GH50 , . NET4 . 0GH ,0 , -(- 2HaO] zmie
szane w równych częściach). Następnie pa
pier ten po wyschnięciu podkładamy war
stwą czułą pod rysunek wykonany na kal
ce i wystawiamy go w ramce kopiowej na 
działanie światła. W słońcu 2 minutowe 
wystawienie zwykle wystarcza, pomimo, że 
czas wystawienia zależy ściśle od gatunku 
kalki i rodzaju tuszu, którym został wykona
ny rysunek. Proces chemiczny podczas wy
stawienia polega na redukcyi tlenku żela
zowego (F ''20 3) na tlenek żelazawy (FeO) 
w tych miejscach papieru, do których docho
dzi światło. Ponieważ cyanek czerwony, 
Cy6PeK3 w solach żelazowych nie daje żad
nego osadu, w solach zaś żelazawych wytwa
rza osad z ciemnobłękitnem zabarwieniem, 
po przemyciu wodą, w tych miejscach, dokąd 
światło dochodziło, otrzymamy barwę nie
bieską, linie zaś, odpowiadające liniom ry
sunku, pozostaną białe. A zatem z negatywu 
(kalki) otrzymamy pozytyw liniami białemi 
na papierze nielieskim.

Praktyka wniosła do cyanotypii pierwot
nej cały szereg udoskonaleń, polegających na 
wyświetleniu papieru, budowie ramek do ko

piowania i własnościach papieru. Gdy wy
świetlenie odbywa się w miejscowościach wy
suniętych na północ i w których niebo często

Fig. 1. Ramka do kopiowania Siemensa i Halskego.
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pokryte jest chmurami, stosują chętnie świa
tło elektryczne. Urządzenie Siemensa i Hal- 
skego składa się w tym celu z lamp łuko
wych budowanych aż do 30 amperów, o cał
kowitej długości węgli 400 mm, zaopatrzo
nych w specyalne reflektory. Reflektory te 
są blaszane, pomalowane od wewnątrz na 
biało i cel ich polega na rozproszeniu świa
tła, by cała powierzchnia wystawiona na 
działanie światła była wyświetlona równo
miernie. Ramka do kopiowania zalecana 
przez nich jest pneumatyczna (fig. 1 ). Skła
da się ona ze szkła, na które nakłada się 
rysunek, podlegający skopjowaniu i następ
nie papier uczulony. Na papier uczulony 
nakłada się płat gumy, którego brzegi przy
ciśnięte zostają szczelnie do szkła bocznemi 
częściami ramy. Następnie pompką po
wietrzną, wprawiana w ruch w urządzeniu 
Siemensa i Halskego elektromotorem, z prze
strzeni pomiędzy gumą a szkłem wypompo
wane zostaje powietrze i guma wskutek 
ciśnienia powietrza zewnętrznego szczelnie 
przyciska papier uczulony do kopii rysun
kowej.

Amerykanie (The Pittsburg Blue Prin t Oo) 
budują przyrządy do kopiowania zapomo
cą światła elektrycznego w kształcie walca 
szklanego, na którego zewnętrznej powierzch
ni mieści się rysunek i następnie papier 
uczulony, wewnątrz zaś walca lampa łukowa, 
ruchoma w kierunku osi walca, równomiernie 
oświetla wszystkie części rysunku.

Co do papierów zauważyć należy obecnie 
coraz większe rozpowszechnienie papierów 
pozytywowych, w przeciwstawieniu do nega
tywowych (białe linie na tle niebieskiem), 
o których wspomniałem powyżej. Na tych 
nowych papierach otrzymać możemy np. linie 
niebieskie (otrzymywane sposobem Pelleta 
zapomocy gumy arabskiej) lub ciemne linie 
na tle białem (opierając się na działaniu ta 
niny lub kwasu gallusowego na tlenki że
laza).

Niepospolite są usługi, jakie już dziś fo
tografia oddała badaniom nad odkształca
niem ciał. Te zjawiska, które poprzednio 
wyślizgały się oku badacza wskutek szybko
ści przebiegu, dziś zostają zanotowane skrzę
tnie i ujęte w formie dokumentu wiarogod-

nego przez kliszę fotograficzną. Z materyału 
drogą fotograficzną zebranego przytaczam 
tylko prace Karola Bucha, profesora poli
techniki sztutgarckiej, nad odkształcaniem 
prętów, płyt i t. p. części maszyn, stanowiące 
dziś część integralną podręczników szkol
nych, i badania odkształceń, jakim ulegają 
szyny kolejowe wraz z podkładami i plantem 
podczas przejścia pociągów, zapoczątkowane 
przez Asta w latach 1893 i 1894, i prowa
dzone dalej przez inżyniera Aleksandra ¥ a -  
siutyńskiego łącznie z inż. L^biedzińskim na 
kolei warszawsko-wiedeńskiej w roku 1896. 
Szczupłe ramy niniejszego artykułu nie po
zwalają na bliższe wyłożenie treści tej prascy; 
ograniczam się zatem na wskazaniu źródła : 
miesięcznik „Światło11 nr. 1 i 2 z roku 1898.

Na tle nauki ostatnich lat rozwinęła się 
metoda, w której fotografia ma poważne zna
czenie. Miano jej miktrofotografia czyli fo
tografia mikroskopowa. Z usług mikroskopu 
oddawna korzysta technika. Wspomnieć 
tylko należy badanie włókien pochodzenia 
roślinnego lub zwierzęcego w fabrykacyi 
przędzy, tkanin, papieru, rozważanie budowy 
części roślin (ziarn i t. p.) w wyrobie pro
duktów spożywczych, mąki, krochmalu, pi
wa, wódki i t. d. Po wyjaśnieniu przez P a 
steura istoty fermentacyi nie mniejsze usługi 
oddał mikroskop, jako narzędzie kontroli 
nad fermentami organizowanemi w przeróbce 
gorzelniczej, piwowarskiej i innych. Dopeł 
nieniem mikroskopu stała się fotografia, 
utrwalająca na kliszy to, co oko ludzkie do
strzegło znamiennego przez soczewki objek- 
tywu i okularu. Dalszym krokiem w kierun
ku uogólnienia metody mikrofotograficznej 
jest zastosowanie jej do badania budowy 
cząsteczkowej metali, krokiem, który dziś 
już stał się podwaliną nauki o metalach 
i przyniósł nieocenione wyniki praktyczne.

Pierwszymi działaczami, którzy zastoso
wali mikrofotografią do badania metali, są 
anglicy Sorby i Robert Austen, francuzi 
Barba i Osmond, niemcy Martens i Wed- 

j  ding, tudzież rodak nasz A. Rzeszotarski 
| z Petersburga. Pierwsi prowadzili swe pra

ce wyłącznie w kierunku naukowym, ostatni 
w praktycznym; streśćmy więc jego badania 

| specyalnie nad stalą.
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Budowa stali zmienia się w zależności od 
temperatury ogrzania i sposobu następnego 
ochładzania metalu. Rozgrzana stal pod
czas powolnego stygnięcia rozpada się na 
swe części składowe w tem większym stop
niu, im studzenie było powolniejsze i im 
wyższa była temperatura pierwotnego ogrza
nia. Najlepszą, stal można zepsuć niesto- 
■sownem ogrzaniem, naodwrót zaś stal krucha 
może być poprawiona przez ogrzanie i ochło
dzenie, mające na celu odpowiednie ugrupo
wanie składowych części metalu. W kontroli 
przygotowania wyrobów stalowych analiza 
chemiczna jest konieczna lecz niedostateczna; 
uzupełnia ją  badanie anatomii metalu drogą 
mikroskopową; sprawdzianem zaś słuszności 
wniosków powziętych a priori jest wypróbo
wanie materyału przygotowanego drogą prób 
mechanicznych, przeprowadzonych k poste
riori.

Badanie układu cząsteczkowego stali może 
się posługiwać powiększeniami nie mniejsze- 
mi niż 100-krotne i dochodzącemi do 800- 
krotnego. Przygotowanie metalu do bada
nia polega na nader dokładnem wypolerowa
niu kawałka stali i następnie traktowaniu 
powierzchni wypolerowanej roztworem kwasu 
azotowego, solnego, salicylowego i t. p. 
Kwas, działając niejednakowo na różnorod
ne części składowe oszlifowanej powierzchni, 
wytwarza wzory (desenie), które zmieniają 
się zależnie od składu chemicznego i budowy 
metalu.

Główne części składowe produktów żelaz
nych są następujące: 1 ) ferryt, czyste mięk
kie żelazo; 2) perlit, węglik żelaza składu 
chemicznego dotąd nieoznaczonego; 3) ce
mentyt, węglik żelaza składu Fe3G i 4) Mar- 
tensyt, główna część składowa stali hartowa
nej, przedstawiająca się w kształcie igiełko- 
watych kryształów, widocznych tylko w razie 
bardzo znacznego powiększenia. Stal mięk
ka składa się przeważnie z ferrytów przed
stawiających się pod mikroskopem w kształ
cie plamek białawych, okolonych cieuką sza
rą lub czarną obwódką perlitów; stal śred
niej twardości składa się z ciemnych plam 
perlitów, okrążonych białemi prążkami ferry
tów, stal zaś twarda, z zawartością około 
1% C, składa się z samych perlitów. W stali 
narzędziowej, a głównie w cementowej i su
rowcu, ferrytów osobno wydzielonych nie

spotyka się, w zamian czego pojawia się 
cementyt w kształcie białych, nadzwyczaj 
twardych prążków, przecinających perlity.

Wielkość ziarn ferrytów lub perlitów zale
ży od temperatury ogrzania i prędkości 
ostygania. Im temperatura ogrzania była 
wyższa i ostyganie stali powolniejsze, tem 
ziarna części składowych są większe i włas
ności mechaniczne metalu gorsze. Dla każ
dego rodzaju stali istnieją t. zw. temperatury 
krytyczne, wywołujące budowę amorficzną, 
która nadaje cenne własności stali.

Zdjęcia budowy stali badanej przez mi
kroskop wymagają pewnych zmian w budo
wie przyrządu, mianowicie wprowadzenia 
iluminatora, rzucającego światło lampy ben
zynowej lub elektrycznej przez objektyw na 
powierzchnię s/Jifu. Światło to, odbite od 
powierzchni metalu działa następnie przez 
okular na kliszę aparatu fotograficznego, 
umieszczonego nad mikroskopem.

Kończąc tę pobieżną notatkę zastosowań 
fotografii w technice, uważam za swój obo
wiązek zwrócić uwagę sz. czytelników na 
okazy, będące w związku z poruszonemi te
matami i przedstawione obecnie na wystawie 
fotograficznej w Warszawie w dziale tech
ników.

Okazy p. M. Gerlacha są fotografiami ma
szyn narzędziowych, wykonanemi w praco
wni specyalnie urządzonej w fabryce Tow. 
akc. „Gerlach i Pulst” na Woli; widoki za
kładów fabrycznych, maszyny, próby ma
szyn, widok maszyny uległej wypadkowi 
i fotografie z rysunków wystawili też p. Li
siecki i niżej podpisany. Fotografie p. T. 
Rychtera przedstawiają szczegóły ustawienia 
części żelaznych pieca wielkiego na Uralu, 
wykonane w miarę posuwania się robót, 
skopiowane zaś są na papierze cyanotypo- 
wym. Zdjęcia p. Al. Janowskiego dają mia
rę doniosłości fotografii dla badania historyi 
sztuki architektonicznej w kraju. Zdjęcia 
p. G. Sokolnickiego stanowią materyał do 
wygłoszonego w maju r. b. odczytu o samo
chodach elektrycznych. Wreszcie zbiór mi- 
krofotografij stali, streszczenie wieloletniej 
pracy wystawcy oraz fotografie fabryczne 
i amatorskie nadesłał z Petersburga p. Rze- 
szotarski. S. J . OkolsM
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FO TO G R A FIA  W M INERALOGII.

W dziedzinie nauk mineralogicznych foto
grafia ma jeszcze małe znaczenie. Badacze 
uciekają się do niej tylko w celu utrwalenia 
obrazów, przez mikroskop dostrzeganych; 
w danym razie więc fotogram ma znaczenie 
tylko dokumentu naukowego, lub ilustracyi. 
Szczególnie rozprawy spółczesne, opisowi skał 
poświęcone, obficie bywają opatrzone w obra
zy mikrofotograficzne.

Do fotografowania przez mikroskop cien
kich przezroczystych płytek ze skał lub mi
nerałów wyszlifowanycb, posługujemy się ta- 
kiemi samemi przyrządami, jakie wogóle

pryzmatami Nicola odpowiednio ustawio- 
nemi. Właściwości te pożytecznie bywa 
utrwalić na płycie; gdy więc w innych dzie
dzinach wiedzy obrazy w świetle spolaryzo- 
wanem są rzadkością, w dziełach mine
ralogicznych spotykamy je zwykle i po
wszechnie.

Dla przykładu, dla porównania, jak wyglą
da mikrofotograficzny obraz skały w świetle 
zwykłem i polaryzowanem, podajemy dwa mi- 
krofotogramy, wyjęte z dzieła p. Morozewi- 
cza o powstawaniu minerałów w stopach 
krzemianowych. Obrazy te są reprcdukcyą

Fig. 1. Fig. 2.

Skała anortytowo-nefelinowa, otrzymana sztucznie.

w mikrofotografii są używane. Pewna tylko 
odrębność mikrofotografii .mineralogicznej 
polega na częstem używaniu światła polary
zowanego, stąd mikroskop, do tego używany, 
opatrzony jest w przyrząd polaryzacyjny, 
który zazwyczaj stanowią dwa słupki spatu 
islandzkiego, odpowiednio obrobione, t. j. tak 
zwane pryzmaty Nicola. Jeden taki pryz
mat—polaryzator—wstawiony jest pomiędzy 
źródło światła a preparat, drugi zaś—anali
zator—przegradza drogę promieniom pomię
dzy objektywem a płytą.

Liczne właściwości kryształów, niedostrze- 
żone w świetle zwykłem, występują na jaw, 
gdy umieścimy preparat pomiędzy dwuma

oryginalnych klisz autora, którego uprzejmo
ści ich posiadanie zawdzięczamy.

Obraz pierwszy przedstawia piętnastokrot
ne powiększenie skały anortytowo-nefelino- 
wej, sztucznie przez autora wymienionego 
dzieła otrzymanej w piecu huty szklanej. 
Widzimy tu przezroczyste i bezbarwne (na 
obrazie białe) wydłużone kształty felspatu — 
anortytu, z ich łupliwością wyraźną, pogrą
żone w ciemnem cieście skalnem, które sta
nowią kryształki nefelinu, siatkowate skupie
nia kryształków magnetytu i tło szkliste.

Obraz drugi przedstawia to samo miejsce 
preparatu obserwowane w świetle spolaryzo- 
wanem. Ciasto skalne przedstawia się jako
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ciemna masa; rozproszone w niem felspaty— 
widzialne w świetle spolaryzowanem jako 
dwójfomne—występują na ciemnem tle wyra
ziście, wykazując przytem prążki bliźnięce, 
felspatom trójskośnym właściwe.

Dwa te obrazy, dopełniając się wzajemnie, 
dają pełne pojęcie przedmiotu opisanego. 
Widzimy tu stan krystalizacyi: minerały 
krystaliczne, w świetle spolaryzowanem jas
ne, i ciasto skalne szkliste, nie krystaliczne, 
ciemne pomiędzy skrzyżowanemi pryzmąta-

MIKROFOTOGRAPIA >

W roczniku poprzednim Wszechświata 
(r. 1900, str. 529, 548) było wykazane zna
czenie, jakie ma sztuka fotograficzna dla 
astronomii: jest ona tam nietylko metodą 
uproszczonego i dokładnego regestrowania 
obserwowanych ciał i zjawisk niebieskich, 
lecz wprost metodą badania. Szczególniej 
w obserwowaniu krótkotrwałych i rzadko 
powtarzających się zjawisk fotografia przez 
żadną inną prawie metodę zastąpiona być 
nie może.

Znakomity Arago powiedział niegdyś, źe 
nawet w naukach matematycznych indywi-

mi Nicola; wnioskujemy, na zasadzie bliźnię- 
co prążkowatej budowy, uwidocznionej przez 
polaryzacyą, że felspąty należą do grupy pla- 
gioklazów, t. j. do felspatów sodowo-wapnio- 
wych trójskośnych. Obraz zaś w świetle 
zwykłem otrzymany pozwala nam na pozna
nie budowy skały, jej ułożenia, oraz na do
strzeżenie tych lub owych właściwości mine
rałów składowych, w danym razie łupliwości 
felspatów, siatkowatych skupipfi magnetytu.

Z . Weyberg.

USŁUGACH BIOLOGII.

obraz preparatu jest tu najlepszą ilustra
torką natury i najlepszym sędzią w sporach 
naukowych.

Rysunek bowiem, choó zrobiony z całą su
miennością, może również, pod wpływem jed
nostronnej obserwacyi, nabrać cech obcych 
przyrodzie, a pożądanych dla bezkrytycznego 
badacza.

Fotografia więc jest dokumentem, prze
chowującym najmniejsze szczegóły preparatu, 
cennym jako sprawdzian obserwacyj autora, 
oraz zachowującym wierne odbicie okazów 
takich, które długo przechowywane być nie

Fig. 1. Aparat mikrofotograficzny.

dualność uczonego odbija się na wynikach 
jego pracy, toż samo i z większą jeszcze 
słusznością zastosować można do poszukiwań 
biologicznych; w indywidualnem również prze
jęciu się pewną z góry powziętą ideą szukać 
należy źródła wielu błędów, w jakie obfituje 
literatura biologiczna: mikrograf spodziewa 
się znaleść w preparacie swym ten lub ów 
szczegół, i—widzi go często tam, gdzie go 
niema wcale, lub przypadkowym ciałom 
obcym przypisuje wielką wartość morfolo
giczną. Mikrofotografia, oddając wiernie

mogą. Z tego też względu w czasach ostat
nich ukazuje się dużo rozpraw embryologicz- 
nycb, histologicznych i t. p , zaopatrzonych 
w tablice z reprodukcyami mikrofotograficz- 
nemi badanych okazów. I  nietylko okazy 
całkowite („in toto”) w słabych względnie 
powiększeniach fotografowane być mogą, lecz 
obecnie możemy otrzymywać odbitki foto
graficzne skrawków, grubych zaledwie na 
‘Aoo mm> nawet pojedyńczych komórek i czę
ści komórek. Kamera fotograficzna może 
być połąozona ' z mikroskopem, zaopatrzo
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sów owych mikrofotografia uczyniła tak 
znaczne postępy, że dzisiaj prawie każdy 
preparat mikroskopowy może być odfotogra- 
fowany. Na rysunku 1 podajemy widok 
ogólny większego aparatu mikrofotograficz
nego, pochodzącego z fabryki Reicherta 
w Wiedniu. Widzimy tu kamerę fotogra
ficzną przystosowaną do mikroskopu odchy
lonego do linii poziomej, klisza więc zajmuje 
położenie pionowe. Preparat oświetlany jest 
światłem odbitem zapomocą zwierciadełka.

W pracowni zootomicznej uniwersytetu 
w Warszawie używany jest podobny aparat, 
pochodzący ze słynnych warsztatów optycz-

Fig. 3. Karyokineza zarodka aksoiotla; 
powiększ. 437 razy.

rzania obrazów mikroskopowych pierwszy 
podjął francuz Donnę w r. 1840 *). Od cza

*) Comptes Rendus de 1’Acad. d. Sc. t, X , 
str. 339 i 667.

Fig. 4. Zarodek kurzy po 30 godz. wylęgania; 
powiększ. 16 razy.

nycb Zeissa w Jenie. Podajemy tu niektóre 
odbitki zapomocą aparatu tego otrzymane. 
Więc na fig. 2 widzimy podobiznę fotografii, 
zdjętej przez p. J . Eismonda zapomocą 
szkła przedmiotowego do imersyi olejnej. 
Fotografia ta, przedstawiająca podział ka- 
ryokinetyczny komórki jajowej glisty koń
skiej (Ascaris megalocephala), uwydatnia do- 

l skonale strukturę zarodzi włókna wrzeciona 
achromatynowego, odcinki cbromatynowe 
i ciałka środkowe (śródciałka—centrozomy) 
wraz z otaczającemi je „astrosferami”. Po
większenie 1 200 razy.

nym w najsilniejsze soczewki z imersyą 
olejną.

Próbę zastosowania fotografii do odtwa-

Fig. 2. Podział komórki Ascaris megalocepbala; 
powiększ. 1 200 razy.
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Fig. 3 przedstawia również obraz karyoki- 
nezy w młodym zarodku aksolotla (Siredon 
pisciformis). Tu szczególniej wyraźnie widać 
budowę wrzeciona achromatynowego, oraz 
znajdujących się na obu jego końcach 
„astrosfer” . Powiększenie 437 razy.

Wreszcie fig. 4 przedstawia podobiznę za- 
ródka kurzego po 30 godzinach wylęgania; 
fotografia ta zdjęta jest przy słabem dość 
powiększeniu, bo zapomocą objektywu z od
ległością ogniskową == 35 mm, co czyni po
większenie 16 razy.

Wszystkie te fotografie zdejmowane były 
przy oświetleniu preparatu zwykłą lampą 
gazową z palnikiem Auera, osłoniętą szkłem 
matowem.

Fotografie tkanek, komórek i ich części 
składowych są niezwykle ważne ze względu 
na różne ich szczegóły, będące przedmiotem 
ożywionych sporów naukowych. Fotografo
wanie zaś zarodków w całości powinno po
przedzać badanie ich zapomocą skrawków, 
tylko bowiem zapomocą dobrej fotografii 
można się zoryentować, jakiej części zarodka 
odpowiada ten lub ów skrawek.

Słowem z czasem mikrofotografia w biolo
gii wyprze w większej ilości przypadków ry
sunek ręczny, ten ostatni bowiem nigdy 
dojść nie może do tegoż samego stopnia 
dokładności, a pozostawia zbyt obszerne pole 
do zboczeń od rzeczywistości, pomimo całej 
sumienności pracowników. Ja n  Tur.

MIKROFOTOGRAFIA MOMENTALNA I CHRONOFOTOGRAFIA 
MIKROSKOPOWA.

W badaniach mechanizmu ruchów zwie
rzęcych fotografia jest cenną pomocnicą, oko 
nasze bowiem nie rozpoznaje oddzielnych faz 
szybkiego ruchu. Pojedyńcze zdjęcie pod
czas ruchu zwierzęcia widzialnego bez mikro
skopu i człowieka, lub też zdjęcie całej seryi

oddzielnych faz jednego ruchu w równych 
odstępach czasu (chrónofotografia) wykony
wa się na zasadach ogólnych.

Równie cenną, a częstokroć jedyną me
todą badania jest fotografowanie przez mi

kroskop faz ruchu mikroorganizmów dla 
zbadania ich lokomocyi. Dokonywanie mo
mentalnych zdjęć mikroskopowych połączone 
jest z wieloma trudnościami. Trzeba bo

wiem rozporządzać jaknajsilniejszem świa
tłem, czerpać je ze źródła bogatego w pro
mienie najsilniej działające na sole srebra,

Mikroskop Nacheta.
L V -  ' i
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Bp. z elektrycznej lampy łukowej. Prócz 
tego istnieje inna jeszcze trudność, która 
nie ma miejsca w momentalnych zdjęciach 
objektów widzialnych dla oka. Fotografując 
szybkie ruchy ustrojów mikroskopijnych, na
leży jednocześnie obserwować, aby zdjęcia 
dokonać w odpowiedniej chwili, wtedy gdy 
organizm znajduje się w polu widzenia mi
kroskopu. Nachet zbudował w tym celu 
mikroskop o dwu rurach : jedna z nich po
łączona z ciemnią służy do rzucenia obrazu 
na kliszę, przez drugą można objekt obser
wować, nad objektywem bowiem znajduje 
się pryzmat, którym można obraz skierować 
w tę lub drugą rurę. Dogodniejszemi jednak 
wydają nam się stereoskopowe okulary Ab- 
bego, z łatwością bowiem dają się połączyć

ze zwykłym mikroskopem. Okular Abbego 
składa się z dwu ramion. Ramię proste po
łączone jest z ciemnią i zawiera w sobie 
zwykły aparat migawkowy, ramię zaś boczne 
zawiera okular, który daje możność obserwo
wania objektu przed samem zdjęciem. Ma- 
rey przystosował do mikroskopu apa
rat chronofotograficzny i otrzymał w ten 
sposób serye faz ruchu mikroorganiz
mów.

Badania te są dziś jeszcze w zaczątku, 
w przyszłości jednak zastosowanie chronofo- 
tografii do mikroskopu dostarczy niewątpli
wie danych do wyjaśnienia mechanizmu ru
chów dla oka niewidzialnych : ruchów proto- 
plazmy, migawek wymoczków i t. p.

K. Czerwiński.

RADIOGRAFIA 
CZYLI FOTOGRAFIA ZAPOMOCĄ PROMIENI RÓNTGENA.

Promienie Róntgena od pierwszej chwili 
znalazły zastosowanie w chirurgii w poszu
kiwaniach ciał obcych metalowych i w bada
niu złamań kończyn.

Gdy jednak z czasem, w miarę udoskona
lenia technicznego przyrządów, udało się 
przeniknąć głębie ciała ludzkiego, czaszkę, 
klatkę piersiową i jamę brzuszną, fotografia 
zapomocą promieni Róntgena stała się ko

Cialo obce (kula i gilza miedziana) w stopie.

nieczną i bez jej pomocy chirurg i internista 
niekiedy nie jest w stanie się obyć.

W  chorobach układu naczyniowego radio- 
skopia wykazuje ułożenie i wielkość serca, 
jego czynność w warunkach patologicznych, 
jak np. rytm nieprawidłowy, tak łatwo da

jący się badać zapomocą ekranu fluoryzują
cego, co dotychczas dostępne było dla oka 
tylko na kardyo- i sfigmogramach. Zapo
mocą promieni X  mamy możność rozpozna
wania tętniaków rozmaitych tętnic, zwapnie
nia głębokich naczyń i odróżniania guzów 
śródpiersia od tętniaków aorty.

W  chorobach dróg oddechowych rontge- 
nizacya dzielnie pomaga w rozpoznawaniu

Zwichnięcie w stawie łokciowym.

ciał obcych w krtani i w płucach, zgęszczeń 
płuc gruźliczych i niegruźliczych, ognisk zgo
rzelinowych i ropnych w płucach, nowotwo^ 
rów płuc, wysięków, ropni, nowotworów 
i zgrubień opłucny.

W chorobach przewodu pokarmowego
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pierwsze miejsce zajmują ciała obce, zwłasz
cza metalowe, których obecność daje się wy
kazać zapomocą promieni X  nietylko w prze* 
łyku, lecz w żołądku i w kiszkach. Zwężenia

Stopa nieprawidłowa t. zw. stopa końska.

i uchyłki przełyku, ich umiejscowienie, 
kształty i wielkość tych ostatnich mogą być 
dokładnie rozpoznane i odróżniane od guzów 
okolicznych.

W narządach moczo-płciowych, prócz ciał 
obcych radiografia wykazuje kamienie w pę
cherzu i w nerkach. Różny stopień prze
puszczalności promieni X , jak tego dowiodły 
badania porównawcze, wykazuje nawet skład 
■chemiczny kamieni: moczany bowiem naj
bardziej przepuszczają promienie Ront- 
gena, fosforany wapnia mniej, szcza
wiany wapnia prawie wcale, te ostatnie 
zatem wypadają najciemniej na foto
grafiach.

Rontgenizacya głowy wykrywa kule 
w twarzy i w mózgu, złamania i zwich
nięcia szczęk, odłamki kostne, ciała 
obce metalowe w oku, w nosie, zmia
ny w zębach, ropnie w zatokach czo
łowych i szczękowych. Zmiany choro
bowe, zachodzące w tkance kostnej, 
spowodowane przez ucisk oraz gruźli
cę, przymiot, gościec, nowotwory i zwy
kłe sprawy zapalne, doskonale w spo
sób sobie właściwy uwydatniają się na zdję
ciach radiograficznych.

W chorobach kolumny pacierzowej, tak 
u dzieci jak i u dorosłych, zdjęcia fotogra

ficzne zapomocą promieni X  wykazują ciała 
obce, złamania, zwichnięcia kręgów, jak 
również i ich stan patologiczny w razie gruź
licy, krzywicy, przymiotu, nowotworów i t. d.

Radioskopia i radiograf:a lekarska 
wtedy tylko posiadają wartość naukową 
charakter kliniczny, jeżeli są ściśle 

określone co do warunków, w jakich 
zostały dokonane.

Radiometrya, czyli notowanie zapo
mocą liczb, współczesnych wzajemnych 
stosunków aparatu oświetlającego, pa- 
cyenta i kliszy lub ekranu fluoryzujące
go polega z jednej strony na oznacze
niu kąta padania promieni X  na bada
ną okolicę ciała, z drugiej zaś strony— 
na oznaczeniu punktu na powierzchni 
badanej okolicy, na który padają pro
mienie z aparatu oświetlającego pod 
danym kątem.

Do tego służy t. zw. radiogoniometr, 
przyrząd, przypominający kątomierz 
astronomiczny i osi współrzędnych ści

śle oznaczane dla pojedyńczych okolic (koń
czyny, tułów i głowa) ustroju ludzkiego.

Dzisiejsze udoskonalenie techniki fotogra
ficznej—klisze i wywoływacze—z jednej stro
ny, z drugiej strony niesłychany postęp 
w udoskonaleniu przyrządów róntgenow- 
skich, specyalne cewy Ruhmkorffa, przery
wacze Wehnelta, oporniki indukcyjne, rurki 
Crookesa z chłodnikiem wodnym i z automa
tyczną regulacyą próżni—skracają ekspozy-

Kobieta, która nigdy 
nie używała gorsetu.

Kobieta w gorsecie ciasno 
zasznurowanym.

cyą niekiedy do jednej sekundy. Obecnie 
np. w pewnych warunkach udaje się otrzy
mać sekundowe zdjęcie klatki piersiowej do
rosłych osobników. Można tedy dokonywać
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zdjęcia k la tk i. piersiowej w fazie wdechu 
i w fazie wydechu, co też stwierdzone zosta
ło przez prof. Ziemssena w Wiesbadenie 
i u mnie w pracowni przed kilkoma miesią
cami. A przy zastosowaniu radiografu lub 
radiofonu pomysłu znanego u nas badacza 
fal fizyologicznych w ustroju ludzkim, sza
nownego prof. A. Hołowińskiego, mam na
dzieję, że niemniej pomyślnie uda się otrzy
mać zdjęcie radiograficzne klatki piersio
wej z sercem w fazie skurczu i rozkur
czu przy [współczesnych ruchach oddecho
wych.

To zdjęcie momentalne klatki piersiowej 
z będącemi w nieustannym ruchu w niej płu
cami i sercem, dokonane w licznym szeregu 
w następujących po sobie fazach rytmujkrąże- 
nia i oddychania, dadzą na ekranie kinema
tografu obraz żywej klatki piersiowej z od- 
dychającemi płucami i bijącem sercem. J a 

kie stąd korzyści dla medycyny teoretycznej 
a w następstwie praktycznej, okaże to przy
szłość, teraźniejszość bowiem, zdaniem mo- 
jem, wskazuje radiografii tę drogę.

W medycynie sądowej metoda promie
ni X  znajdzie bardzo szerokie zastosowanie,, 
wprawdzie nie dzisiaj jeszcze. Pierwsze za
stosowanie ich miało miejsce w Anglii (Bor- 
das) w głośnym procesie baletnicy Gladys 
Froliot, która schodząc ze sceny, spadła 
z popsutych schodów, w następstwie czego 
nastąpiło złamanie przedudzia w kostce, 
które zostało zaprzeczonem przez właściciela 
teatru.

Tysiące podobnych przypadków sądowych,, 
kwalifikują się do radioskopii i radiografii, 
tam, gdzie idzie o faktyczny stan rzeczy, 
zwłaszcza wobec widocznej symulacyi lub 
też niesłusznych zarzutów.

Dr. Barszczewski.

ZASTOSOWANIE FOTOGRAFII DO

Zastosowanie fotografii do reprodukcyi po
lega na otrzymywaniu zapomocą światła 
obrazów na metalach, lub kamieniu. Obrazy J 
te następnie utrwala się zapomocą odpowied
niego wytrawiania, a tak otrzymane płyty 
służą do druku w prasach drukarskich lub 
litograficznych.

Chcąc podać krótki historyczny rozwój 
tego działu zastosowania fotografii, muszę 
zacząć od paradoksu. Sposób przygotowania 
płyt drukarskich zapomocą fotografii jest 
dawniejszy od fotografii.

Około roku 1812— 1815 przedostała się do 
Francy i znajomość niedawno wynalezionej 
litografii i obudziła ogólne zainteresowanie. 
Do rzędu zajmujących się nowym sposobem 
drukowania należał i Nicefor Niepce. Ponie
waż próby litograficzne na kamieniu wapien
nym nie udały mu się. zaczął je  robić na bla
chach metalowych. Żeby zaś uniknąć ryto- 
wania, starał się utrwalić obrazy, tworzące 
się w ciemni optycznej. Po wielu bezowoc
nych próbach otrzymał wreszcie w r. 1826 
(a więc na 14 lat przed dagerotypią) obra
zy asfaltowe na płytkach cynkowych. Obrazy 
te nietylko utrwalał, ale je następnie wytrą 
wił kwasem octowym i otrzymał pierws2e 
płyty heliograficzne. We wgłębienia tych 
płyt wcierał farbę drukarską i odbijał je na

REPRODUKCYI MECHANICZNEJ.

papierze.—Następne główne etapy rozwoju 
ilustrowania zapomocą fotografii s ą : W roku 
1839 odkrycie przez Mungo Poutona działa
nia światła na materye klejowe, połączone 
z solami chromu; w r. 1856 pierwsze próby 
światłodruku przez Poitevina zapomocą żela
tyny chromowanej; w r. 1868 J . Albert 
udoskonala światłodruk; w r. 1880 K. Kli& 
wynajduje swój sposób heliografii, w tym sa
mym czasie, t. j. 1878—1885, Angerer, Hu- 
śnik, Kraków, Leffman, Meissenbach i inni. 
zaczynają rozkładać obrazy półtonowe, zapo
mocą siatki, na szereg punktów. Wreszcie 
w ostatnich czasach Leyy, Yves i in., dopro
wadzają sposoby szybkiego przemieniania 
obrazów fotograficznych na gotowe do druku 
płyty metalowe do nieznanej dotąd dosko
nałości i szybkości.

Przebieg ogólny sposobów fotomechanicz- 
nych jest następujący :

Z danego do reprodukcyi wzoru należy 
zrobić negatyw fotograficzny i za jego pomo
cą skopiować obraz na metalu (miedzi albo 
cynku), lub kamieniu. Obraz ten musi być 
albo utworzony z materyału odpornego na 
działanie kwasów (asfalt, białko chromowane,

| klej chromowany), gryzących metal, lub też 
| być, mniej lub więcej, odpornym na tłuszcz,, 

lub farbę drukarską.
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Płytę z utrwalonym na niej obrazem pod
dajemy działaniu kwasu, wytrawiamy miej
sca niepotrzebne, skutkiem czego otrzymuj e- 
my wypukłe lub wklęsłe matryce drukarskie. 
Matryce te służą następnie do odbijania 
w odpowiednich prasach wielkiej ilości 
egzemplarzy.

Sposoby fotomechaniczne dzielą się na na
stępujące.

]. Cynkotypia i t. zw. autotypia, t. j. spo
sób otrzymywania matryc wypukłych na 
wzór czcionek. Używa się ich do wszelkiego 
rodzaju ilustracyj w zwykłych maszynach 
drukarskich.

2. Heliografia, w której obraz wytrawiony 
jest wklęsły. Drukuje się w specyalnych 
prasach sztycharskich, służy do ilustracyj 
ozdobnych.

3. Światłodruk i fotolitografia. Obraz 
żelatynowy jest tutaj sam matrycą drukar
ską i znajduje się na jednej płaszczyznie 
z całą płytą. Pociąganie płyty farbą dru
karską odbywa się po porzedniem zwilżeniu 
jej wodą.

Cynkotypia i autotypia (klisze siatkowe). 
Ponieważ klisza cynkotypowa służy do dru
kowania w prasie drukarskiej, musi więc tak 
jak czcionka lub drzeworyt mieć pewną wy
sokość, a cały obraz jej, składający się z kre
sek lub kropek, powinien być położony na 
jednej płaszczyznie. Przestrzeń pomiędzy 
temi kreskami musi być tak, jak w drzewo
rycie, wgłębiona.—Rysunek, przeznaczony 
do reprodukcyi, fotografujemy; pod otrzy
many negatyw podstawiamy polerowaną pły
tę cynkową, oblaną mieszaniną białka z roz
tworem dwuchromianu amonu. Po kilku 
minutach wystawienia na słońce, powlekamy 
skopiowaną płytę cieniutką warstwą tłustej 
farby drukarskiej, a następnie zanurzamy ją  
w wodzie. Białko chromowane, wystawione 
na światło, traci swą własność rozpuszczania 
się w wodzie; we wszystkich więc miejscach, 
gdzie światło nie działało, białko rozpuszcza 
się, a z niem i warstwa farby odstaje od pły
ty. Naodwrót zaś, tam gdzie światło przez 
negatyw dochodziło, pozostaje obraz powle
czony warstwą tłuszczu. Obraz ten wzmac
niamy przez przysypanie miałkim proszkiem 
żywicy. Płytę z obrazem poddajemy kilka
krotnie działaniu kwasu, przyczem żeby za

bezpieczyć brzegi kresek i kropek, powleka- 
my je po każdem wytrawianiu nową warstwą 
farby.

Autotypia. O ile oryginał, przeznaczony 
do reprodukcyi, jest rysunkiem kreskowym, 
kopia jego na blasze składa się także z kre
sek, pozostała zaś, odkryta, część metalu da
je się łatwo wytrawić. Jeżeli jednak orygi
nał, przeznaczony do reprodukcyi cynkotypo- 
wej, jest fotografią z natury, obrazem olej
nym lub rysunkiem lawowanym, trzeba go 
najpierw rozbić na szereg punktów. Usku
teczniamy to fotografując go przez siatkę 
wyrżniętą na szkle. Siatka taka ma 45—75 
linij na 1 cm i umieszcza się w ciemni w od
ległości kilku milimetrów od kliszy czułej. 
Odbitka fotografowanego przez siatkę nega
tywu da nam obraz rozbity na szereg grub
szych lub cieńszych punktów, które w miej
scach ciemniejszych zlewają się z sobą pra
wie zupełnie; w miejscach jasnych zaś stop
niowo zmniejszają. Przenoszenie na cynk 
i wytrawianie odbywa się sposobem wyżej 
opisanym. Klisze cynkotypowe (kreskowe 
i siatkowe) umocowujemy na podstawach 
drewnianych tak, żeby wysokość ich równała 
się wysokości czcionek.

Heliografia jest najbardziej artystycznym 
ze sposobów fotomechanicznych, oddaje ona 
najdelikatniejsze półtony obrazu. Obraz po 
wytrawieniu jest wklęsły, rozbicie zaś półto
nów na punkty odbywa się przez posypywa
nie płyty miałkim proszkiem żywicznym, lub 
też przez dodawanie do żelatyny chromowej 
szkła tłuczonego lub piasku. Metalem uży
wanym w heliografii jest wyłącznie miedź. 
Oblewa się ją  żelatyną chromowaną i kopiu
je przez diapozytyw lub też (wedle najnow
szego sposobu) kopiuje się na papierze pig
mentowym i wywołuje na płycie miedzianej. 
Płytę wraz z obrazem wkładamy do roztwo
ru chlorku żelazowego, a ten przenika przez 
żelatynę i wygryza miedź. W miejscach, 
gdzie warstwa żelatynowa jest cieńsza, chlo
rek żelazowy prędzej dochodzi do metalu, 
dłużej nań działa i prędzej wytrawia. W ten 
sposób otrzymana matryca ma najgłębsze 
miejsca w cieniach, w miejscach zaś jasnych 
pozostaje prawie nietknięta. Po wymyciu 
i uskutecznieniu poprawek rylcem, przystę
pujemy do druku.

Płytkę heliograficzną umieszczamy na bla
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sze ogrzanej i wcieramy w nią zapomocą 
tamponu ze szmat gęstą farbę drukarską. 
Nakładamy następnie papier, przykrywamy 
go kawałkiem filcu i przepuszczamy między 
walcami prasy sztycharskiej. Ażeby uniknąć 
szybkiego ścierania się płyt, powlekamy je 
przedtem galwaniczną warstewką niklu lub 
stali. Jakość druków beliograficznych zale
ży od umiejętności wypełnienia farbą zagłę
bień płyty, do czego potrzebna jest pewna 
wprawa i poczucie artystyczne.

Światłodruk (fotodruk, fototypia, Alber- 
totypia). 'Oo do wartości artystycznej i ja 
kości odbitek światłodruk zajmuje pośrednie 
miejsce między cynkotypią a heliografią. 
Obrazy światłodrukowe są podobne do helio- 
grafii, nie mają jednak nigdy tej siły i głę
bokości, są suche i bez życia.—Szybę mato
wą ogrzaną do 45° C powlekamy żelatyną 
z dwuchromianem amonu lub potasu. Suszy
my w temperaturze 45° C i wystawiamy na 
światło pod zwykłym negatywem.

Żelatyna chromowa, wystawiona na świa
tło, traci swą własność pęcznienia w wodzie, 
a nawet odpycha ją, natomiast bardzo chę
tnie przyjmuje farbę drukarską. Skopiowa
ną płytę moczymy w wodzie, umieszczamy 
na prasie litograficznej i usunąwszy nadmiar 
wody, pociągamy farbą zapomocą walca. 
Tłusta farba przystaje do miejsc wystawio
nych i to tem silniej im bardziej na nie świa
tło działało. Po nawalcowaniu farbą odbija 
się tak jak litografie. Płyta światłodrukowa 
nie wymaga rozbijania obrazu przez siatkę, | 
bo warstwa jej żelatynowa posiada delikatne | 
ziarno.

Opisane powyżej trzy główne sposoby sta
nowią podstawę dla niezliczonej ilości proce
sów fotomechanicznych. Zastąpiły one pra
wie wszędzie używane dawniej w ilustracyi 
drzeworyty, a chociaż pospolicie używane 
klisze cynkograficzne, t. zw. trawionki, ustę
pują co do jakości dobrym drzeworytom, 
mają jednak nad niemi przewagę, bo są tanie 
i dają się wykonać w czasie daleko krótszym ! 
(cal2 dobrego drzeworytu kosztuje 50—7 5  j  
kop., cal2 trawionki 15—25 k.).

Jednym z najmłodszych sposobów fotome- |

chanicznych jest tak zwany druk trójkolo
rowy.

Zasadę jego zawdzięczamy pracom Youn- 
ga i Helmholtza, głównie zaś J .  O. Maxwel- 
lowi, który pierwszy wyraził się, że trzy Za
sadnicze barwy : żółta, czerwona i niebieska, 
mogą, odpowiednio mieszane, wywołać w oku 
wrażenie wszystkich innych kolorów. Roz
kładanie kolorów w litografii wykonywano 
ręcznie, na kamieniach, do wydobycia zaś 
efektów trzeba było używać od 9 —36. Na
wet w późniejszych drukach cynkograficz- 
nych kolorowych, robionych w Paryżu mię
dzy 1880 — 1890 r. (u Gillota, Krakowa, Bus- 
8oda,Valladona isp.), rozkładano kolory ręcz
nie, a ilość płyt kolorowych ograniczała 
się tu do 4 —8. Ale tak tu jak i w lito
grafii rezultat zależał zawsze od umiejętno
ści i wprawy pracownika rozkładającego na 
kolory.

Dopiero fotografia ortochromatyczna po
zwoliła na mechaniczne rozłożenie obrazu 
na jego części składowe.

H. W. Vogel (1873) doszedł do wniosku, 
że na płytę fotograficzną działają tylko pro
mienie, pochłaniane przez warstwę czułą. 
Bromek srebra w emulsyi bromożelatynowej 
jest czuły przeważnie na promienie fioletowe 
i niebieskie. Ażeby go uczulić na działanie 
promieni innych kolorów, Vogel postanowił 
zabarwiać emulsyą barwnikiem, któryby da
ny kolor pochłaniał. Rezulaty okazały się 
świetne. Należało jednak w poszczególnych 
przypadkach osłabić działanie promieni ko
lorów innych niż ten, na który klisza została 
uczulona. W tym celu Yogel użył ekranów 
kolorowych przezroczystych, przez które fo
tografował; ekrany zaś były zabarwione tak, 
żeby pochłaniały kolory zbyteczne.

Zasługa ostatecznego wypracowania druku 
trójkolorowego przypada w udziale świeżo 
zmarłemu dr. E. Yoglowi (syn H. W. Yo- 
gla), który wespół z A. Kurtzem z Nowego 
Jorku zaczął pierwszy robić druki trójkolo
rowe (około 1892). We Francyi pracowali 
jednocześnie nad nim Cros i Ducos du 
Hauron.

St. Szalay.
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