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S Z C Z Ę K A  I Ż U C H W Y  L U D Z K IE  
Z JA S K IŃ  W  O K O L IC A C H  

O J C O W A

NA LEWYM BRZEGU R Z E K I PBĄDN1KA.

Podczas poszukiwań moich w dolinie 
rzeki Prądnika w Jask in i Okopy wielkiej 
w roku 1897, w jam ie bocznej tejże, 
w warstw ie wierzchniej szaroziemu ne
olitycznej, wykopano połowę lewą szczę
ki górnej, z dwoma zębami trzonowemi 
w niej tkwiąćemi, i cztery luźne zęby 
ludzkie w pobliżu.

Później w latach 1901 — 1903, podczas 
poszukiwań na Kopcowej skale, nieco da
lej na południe, w Jaskini głównej zna
leziono żuchwę ludzką osobnika starego, 
a w Schronisku dolnem żuchwę ludzką 
osobnika młodego, w takięjże warstw ie : 
wierzchniej neolitycznej. !

Ponieważ w moich sprawozdaniach 
ogólnych o badaniu jask iń  pomienionych 
powyżej podano tylko krótkie wzmianki 
o tych szczątkach ludzkich, przeto obe
cnie, złożywszy do zbiorów Komisyi an
tropologicznej Towarzystwa naukowego

warszawskiego owe szczątki kostne 1), 
przedstawiam dokładniejsze o nich obja
śnienie. ,

W  artykule „Czaszki jaskiniowe z oko
lic rzeki P rądnika11 (pomieszczonym w M  
5 tygodnika „W szechświat44 z rolTu 1903, 
str. 7 3 -7 5 ,  z 3-ma fotodrukami) podałem 
główne pomiary, dotyczące 11 czaszek 
wykopanych, dotychczas przez prof Roe- 
mera, Jana  Zawiszę i przeze mnie w j a 
skiniach okolic Ojcowa. Oprócz czaszki 
z żuchwą, znalezionej przeze mnie w J a 
skini dużej Korytanii na prawym brzegu 

| Prądnika, opisanej w sprawozdaniu mo- 
! jem „Jaskinie wąwozu Korytanii" razem 

ze studyum  antropologicznem p. K. Sto- 
łyhwy (w tomie VII „Materyałów antro- 
pol.-archeologicznych“ Akademii um iejęt
ności krakowskiej i w osobnej odbitce), 
prawie wszystkie inne czaszki z okolic 
Ojcowa wydobyte zostały bez żuchwy. 
Wobec tego zbadanie dokładniejsze żuch
wy osobnika starego i drugiej osobnika

') Szczątki kostne, ofiarowane przez p. S. J . 
Czarnowskiego K om isyi antropologicznej T ow a
rzystw a N aukow ego w W arszaw ie, znajdują się 
w zbiorze pracowni antropologicznej przy Mu
zeum P . i R. (Rrzyp. R.).
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młodego, oraz części szczęki górnej i zę
bów osobno znalezionych, s tanow ić może 
ciekawe uzupełnienie badań kraniologi- 
cznych dawniejszych z owej okolicy.

I. Szczęka górna i zęby ludzkie z Jaskini 
w Okopach wielkiej.

Jask in ia  w Okopach wielka leży w ska
łach jursk ich , na lewym brzegu rzeki 
P rądn ika  w odległości około 1V2 kilome
t ra  na południe od Góry zamkowej Oj
cowa.

Sprawozdanie szczegółowe z poszuki
wań moich w tej jask in i  pomieszczone 
zostało w tomie V „Materyałów antropo- 
logiczno-archeol." Akadem ii umiejętności 
krakowskiej i w osobnej odbitce z roku 
1901 z 11 tablicami.

Na tablicy I tam dołączonej, na  planie 
poziomym Jask in i  Okopy wielkiej i jej 
przekroju pionowym podłużnym, zazna
czona została duża jam a  boczna pod sze
rokim otworem w lewej ścianie skalnej. 
Jam a  owa, po rozkopaniu i wywiezieniu 
z niej całej w arstw y wierzchniej namu- 
liska, je s t  obecnie znacznie obszerniejsza 
niż przed zbadaniem. W ejście jam y  przed

P rzek ró j pionow y poprzeczny Jask in i w  Oko
pach w ielkiej na lew ym  brzegu P rądn ika  pod 
Ojcowem. SI ściana lew a, iSr ściana środkow a, 
Sp ściana praw a, J  jam a  boczna, K  kom ora g łó
w na jask in i, s9 odtam dziew ią ty  skały, u'-' Ognis

ko dziew iąte.

rozkopaniem, gdy istniała  p ierw otna po
wierzchnia namułu, było 2 m etry  w yso

kie, 2V2 szerokie, a wnętrze puste miało 
wgłąb 5 metrów. Je s t  ono wyobrażone na 
załączonym obok przekroju pionowym po
przecznym. Przy brzegu ściany środko
wej Sr, oddzielającej jam ę J  od komory 
głównej K, sterczał spory odłam skały 
z kolei dziewiąty s'\ a po usunięciu jego, 
oraz innych pomniejszych odłamków ska l
nych, gruzowiska i szaroziemu m iałkie
go, ukazało się dziewiąte ognisko o9, j e 
dno z większych w tej jaskini, w głębo
kości 50 cm od pierwotnej powierzchni 
namułu. Ciągnęło się owalnie tuż przy 
tejże ścianie środkowej wgłąb jam y, 2 
m etry  wzdłuż, a 1 m wszerz. Ognisko 
to składało się z warstewek popiołu sza
rego, okruchów węgla drzewnego, a spo
dem z warstewki gliny przepalonej na 
kolor ceglasto czerwony, grubej na 10 — 
20 cm.

Wokoło ogniska tego, bardzo pięknie 
zachowanego, podobnie jak  obok innych 
w tejże jask in i odkopanych, znaleziono: 
skorupy naczyń glinianych w ręku lepio
nych, odłamki i narzędzia krzemienne, 
kości zwierzęce cale i łupane, a między 
niemi pół szczęki ludzkiej górnej, z czę
ścią kości podniebieniowej i dwoma zę
bami trzonowemi, k tórych korony w c a 
łości i w dobrym stanie się zachowały. 
Cała owa neolityczna w arstw a wierzchnia 
szaroziemu, gruba tu ta j do 100 cm, spo
czywała na warstwie gliny brunatno-żół- 
tej, leżącej już bezpośrednio na dnie skal- 
nem jaskini. W tej spodniej warstwie 
gliny nie było żadnych wyrobów ręki 
ludzkiej, a tylko odłamki kości zwierząt 
dyluwialnych i gruzowisko wapienia jur-  
skiego.

Za komorą główmą jaskini, ciągnącą 
się obok jam y  powyżej opisanej, w kory
tarzu ciasnym, stanowiącym zakończenie 
groty, w namulisku składającem się tam 
z jednej tylko w arstew ki ziemi b runa
tno gliniastej, znaleziono jeszcze cztery, 
zęby ludzkie luźnie leżące wśród kości 
zwierzęcych całych i łupanych, obok no
żyka krzemiennego pięknej roboty i sko
rup z naczyń glinianych w ręku lepio
nych neolitycznych.
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II. Żuchwy ludzkie z jaskiń w Kopcowej 
skale.

W sprawozdaniu ogólnem, przygotowa- 
nem do druku, z poszukiwań moich w ro
ku 1901 — 1903 w jaskiniach i schronis
kach Kopcowej skały  podałem dokładny 
ich opis z przekrojami i planami topo- 
graficznemi.

Tu zaznaczę tylko, że Kopcowa skała 
stanowi wielkie piramidalne obnażenie 
wapienia ju ra  białego na lewym brzegu 
rzeki Prądnika, tak  samo jak  Góra Oko- 
py z opisaną powyżej Jask in ią  wielką, 
w odległości około 1V2 kilometra od niej ! 
na południe, a 3 kilometry od Góry zam
kowej Ojcowa.

U stóp Kopcowej skały widnieją otwo- 
trzech małych schronisk: średniego, pra
wego i lewego.

Schronisko lewe, wzniesione z nich 
najwyżej (około 20 metrów nad poziom 
g run tu  otaczającego podstawę skały, 
w odległości około 45 metrów od rzeki) 
leży w szczelinie ciasnej, przez którą za
ledwie jeden człowiek przejść może. Nie
wielki otwór schroniska przy lewej ścia
nie szczeliny, wysoki 1V2 m etra i tyleż I 
szeroki, prowradzi wgłąb. jam y, której j  

sklepienie obniża się stopniowo i kończy 
w odległości 5 m od wejścia.

Po rozkopaniu i usunięciu wierzchniej 
w arstw y namułu, złożonej z ziemi roślin- ! 
nej szarej i drobnych odłamków wapie- ; 
nia, znaleziono tam trochę wyrobów krze
miennych, okrzesków i kawałków krze
mieni łupanych, kilka skorup z naczyń 
glinianych w ręku lepionych neolitycz- j 
nych, drobne kości zwierzęce, a między 
niemi lewą połowę żuchwy ludzkiej oso
bnika młodego, z trzema zębami trzono
wemi dobrze zachowanemi.

Cala w arstw a wierzchnią namułu sza- 
roziemna z zabytkam i wymienionemi po
wyżej, miała zrazu przy wejściu schro
niska do 50 cm grubości; dalej była nie
co cieńsza i przechodziła stopniowo w zie
mię gliniastą  koloru ciemno-brunatnego.

Druga warstwa spodnia, rozciągająca 
się pod ową wierzchnią, składała się z gli
ny jasno żółtej z kawałkami wapienia ró
żnej wielkości i, obok drobnych kostek
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zwierzęcych, nie zawierała żadnych w y
robów ręki ludzkiej.

Powyżej szczeliny skalnej, przy której 
leży schronisko opisane poprzednio, roz
ciąga się mała polanka bardzo spadzista, 
czyli tak  zwany ogrojczyk śródskalny, 
zarosły krzakami i drzewami. W  wiel
kiej ścianie pionowej wapienia jurskiego, 
osłaniającej ów ogrojczyk, naprawo czyli 
od południa widać duży otwór okrągła- 
wy Jaskini głównej Kopcowej skały, 
wzniesiony nad poziom doliny P rądnika 
około 60 metrów, a od rzeki odległy do 
70 m.

Przed owem wejściem Jask in i głównej 
i za niem w niewielkiej odległości we 
wnętrzu jaskini, w warstw ie wierzchniej 
szaroziemu, w głębokości kilkunastu  cen
tym etrów aż do dna skalnego znajdowało 
się sporo skorup z naczyń glinianych 
neolitycznych w ręku lepionych, trochę 
okrzesków i wyrobów krzemiennych, oraz 
kości zwierzęcych całych i łupanych. 
Między niemi, w odległości trzech me
trów od wejścia jaskini, w głębokości 30 
cm znalazła się lewa połowa żuchwy ludz
kiej osobnika starego, z 3-ma ootatniemi 
zębami trzonowemi, o koronach bardzo
startych. —

S. J . Czarnowski.

LECLERC du SA BI.ON.

O Ż Y C IU  Z IM O W E M  R O Ś L IN .

W strefach umiarkowanych, jak  nasza, 
; uderzający je s t  kontras t pomiędzy wido

kiem opustoszałych pól i lasów w zimie 
a zieloną i bogatą bujnością wiosny. 
W zimie większość drzew, pozbawiona 
liści, ma pozór martwości; te, które po
zostają zielone, jak  sosny, jodły, ostro- 
krzewy, dęby zielone, wyglądają ledwo 
żywe; nie widać żadnego rozwoju; nie 
budzą się kwiaty ani nowe gałązki; są 
jakgdyby skamieniałe tak  w swej posta
ci, jak  w niezmiennym kolorze. Na zie
mi zaledwie kilka nikłych traw, których
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obecności nie zdradza najm niejszy  kw ia
tek. Na wiosnę — zmiana dekoracyi; 
w przeciągu kilku dni dębina, buki, j a 
wory pokryły  się liśćmi; na sosnach, jo 
dłach i zielonych dębach budzą się mło
de pędy i ich blady kolor odcina się na 
ciemnem tle starych. Kobierzec zieleni, 
k tóry  pokrywa ziemię, gęstn ieje  z dniem 
każdym i ubarwia się niezliczonem bo
gactw em  kwiecia.

Dwa tak  odmienne obrazy roślinności 
każą poniekąd przypuszczać, że zima je s t  
okresem przerwy dla głównych czynno
ści, stanowiących życie rośliny; rozwój 
je s t  wstrzym any, odradzania się niema. 
Zewnętrzne objaw y życia widać tylko na 
wiosnę i w lecie, gdy  panuje wyższa tem 
peratura . Można jednak  zadać sobie py
tanie, czy pozory te nie mylą i czy pod 
sztywnem skupieniem  się zimy roślina nie 
kryje  czynności, różnej zapewne od tej, 
k tóra nas uderza na wiosnę, ale może 
jeszcze płodniejszej. Ale przez co można 
scharakteryzow ać czynność życia? N a j
ważniejszym laktem  fizyologii roślin j e s t  
synteza m ateryj organicznych, a przede- 
wszystkiem węglowodanów z m ineralnych  
części składowych, węgla i wody. Gdy 
owe m aterye organiczne są już  u tworzo
ne, służą za pokarm roślinie i pozwalają 
jej rosnąć i rozmnażać się. Syntezę wę
glowodanów można więc uważać za kry- 
teryum  czynności fizyologicznej rośliny 
zielonej.

Zobaczmy teraz, co się dzieje z zielo
nym dębem, k tóry  możemy wziąć za typ 
drzew o liściach niezmiennych. W  koń
cu zimy, łub też na początku wiosny, 
wtedy gdy niema jeszcze mowy o wege- 
tacyi, tkank i drzewa zawierają w znacz
nej ilości zapasy węglowodanowe: k ro 
chmal, dekstrynę, cukier, celulozę. Ko
rzeń, k tóry  ma przedewszystkiem  znacze
nie organu zapasowego, zawiera ich oko
ło 40% suchej wagi; łodyga ma trochę 
więcej, niż 20%. Ale skoro się tylko 
ukazują  młode pędy, zapasy te zmniej
szają się prędko i w początkach sierpnia, 
w chwili skończenia wzrostu, dochodzą 
zaledwie do 15% wagi suchej korzenia. 
Drzewo, rosnąc, spożyło zapas pokarmu. 
Począwszy od sierpnia wytwarzanie  się

nowych zapasów przewyższa zużywanie 
i nowe te zapasy tworzą się z początku 
wolno, potem coraz prędzej; korzeń za
wiera ich 20% w październiku, 23 %  w li' 
stopadzie, 29% w styczniu, 33% w m ar
cu, 39% w kwietniu przed rozwijaniem 
się pąków. Zatem dąb zielony gromadzi 
w zimie w korzeniach swych zapasy, k tó
re na wiosnę i w lecie pozwolą mu w y
dawać nowe pędy i korzenie. Zima je s t  
więc okresem życia czynnego, o czynno
ści coprawda wewnętrznej, k tóra  nie ob
jaw ia  się na zewnątrz w żadnem wybit- 
nem zjawisku, ale k tóra  przygotowuje 
i umożliwia objawy wiosny i lata.

Można zrozumieć znaczenie pory zimnej 
dla zielonego dębu i wogóle dla drzew 
o liściach niezmiennych, pamiętając o me
chanizmie tworzenia się i zużywania za
pasów węglowodanowych w roślinie. Pod 
wpływem światła zielony liść pochłania 
bezwodnik węglowy z powietrza, rozkła
da go, wydziela tlen i, w sposób nam nie
znany łącząc węgiel z cząsteczkami wo
dy, wytwarza węglowodany, które mają

1 tak  wielkie znaczenie dla życia roślin.
' Owa synteza objawia się na zewnątrz 

w pochłanianiu dwutlenku węgla i w w y
dzielaniu tlenu, które to sprawy cha rak 
teryzują  przyswajanie chlorofilowe. Gdy 
węglowodany są już  utworzone, stanowią 
zapas i po pewnym krótszym, lub dłuż
szym przeciągu czasu zostają zużyte. 
Dyastazy, wydzielane przez protoplazmę, 
rozkładają je; część węgla łączy się z t le 
nem powietrza i wytwarza dwutlenek 
»vęgla, który natychm iast się wydziela; 
ciepło, wytwarzające się podczas utlenia
nia, wpływa na połączenia, wynikające 
z przemiany zapasów i umożliwia sy n te 
zę nowych związków organicznych, ma
jących stanowić części składowe nowych 
tkanek. Zespół tych reakcyj wyraża się 
na zewnątrz przez wydzielenie się dw u
tlenku węgla i pochłanianie tlenu, to je s t  
przez oddychanie.

Syntezy i rozkłady, zachodzące w ro
ślinie zielonej objawiają się we wzajem
nych wymianach gazów, których natęże
nie bardzo łatwo zmierzyć. W  ten spo
sób można będzie, śledząc zmiany w w y
m ianach gazów zdać sobie do pewnego

j
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stopnia sprawę z czynności syntez, lub 
rozkładów. Ponieważ zima różni się od 
łata głównie tem pera turą , zobaczmy, jak i  
je s t  wpływ ciepła na wymianę gazów.

Na pochłanianie bezwodnika węglowe
go bardzo mało wpływa zmiana tempe
ratury; w 40° natężenie tego pochłania
nia wzrasta  zaledwie do 2, jeżeli pochła
nianie w temp. 2° przyjmiemy za 1. 
W  drzewach zielonych synteza węglowo
danów trwa więc przez cały rok, je s t  co- 
prawda znaczniejsza w lecie, niż w zi
mie, ale różnica je s t  niezbyt wielka. Ina
czej rzecz się ma z oddychaniem; podno
szenie się tem pera tu ry  znacznie podwyż
sza jego natężenie: jeżeli oddychanie 
w temp. 2° przyjm iemy za 1,—w 40° ró
wnać się ono będzie 20. Ciepło sprzyja 
więc daleko bardziej rozkładowi zapasów, 
niż ich syntezie.

Łatwo nam teraz wytłumaczyć corocz
ny rozwój zielonego dębu. Podczas zimy 
oddychanie je s t  bardzo słabe, rozkład 
więc zapasów sprowadza się do minimum; 
asymilacya węgla i syntezy węglowoda
nów odbywają się tak, jak  i w lecie; ró
żnica pomiędzy temi dwoma odwrotnemi 
zjawiskami wychodzi na korzyść asymi- 
lacyi. Je s t  więc naturalnem, że podczas 
zimnej pory roku, roślina zaopatruje się 
w pokarm węglowodanowy. Przeciwnie 
w lecie oddychanie je s t  daleko in tensy
wniejsze, podczas gdy asymilacya nie ro
śnie w tym samym stosunku, zatem i ró
żnica między temi dwoma zjawiskami 
zmienia się w tak i  sposób, że rozkład 
jes t  większy, niż synteza i drzewo ma 
coraz mniej zapasów węglowodanowych. 
Podnoszenie się tem peratury , zwiększa
jąc  natężenie oddychania, wpływa jedno
cześnie i na przemianę zapasów, na ich 
zużywanie w celu tworzenia nowych tka 
nek i na wzrost rośliny, ^>tąd wynika 
ten szybki wzrost roślinności, k tóry  zau
ważyć możemy podczas pierwszych cie
płych dni wiosennych.

Synteza węglowodanów, odbywająca 
się w roślinach zielonych, je s t  to reak- 
cya, skutkiem  której rośliny pochłaniają 
ciepło, je s t  to reakcya endotermiczna; 
potrzebnego ciepła dostarcza słońce, któ
rego pewne promienie są zatrzymywane

przez chlorofil. Rozkład zapasów i w y
twarzanie się bezwodnika węglowego, 
usuwanego przez oddychanie, są to reak- 
cye egzotermiczne, które wydzielają cie
pło. W  ten sposób wytwarzane ciepło 
je s t  zużywane w syntezach potrzebnych 
do tworzenia nowych składników, służą
cych do rozwoju rośliny. Ciepło wyda
wane w skutek rozkładania się zapasów 
jes t  to samo, które się nagromadziło 
w zimie podczas syntezy tychże zapasów. 
Z tego wynika fakt nieoczekiwany, że 
ciepła, potrzebnego do rozwoju roślin 
w lecie, słońce dostarcza w zimie. Cie
pło łata służy jedynie  do wzbudzenia re- 
akcyi. Tak samo ciepło słoneczne, na
gromadzone w polanie drzewnem, zostaje 
wyzwolone dopiero wtedy, gdy polano 
doprowadzimy do tem pera tu ry  wyższej 
od tej, w której to ciepło było u trwalo
ne pod postacią składników organicz
nych.

A zatem charak terystyką  zimnej pory 
roku dła drzew zielonych je s t  synteza, 
a ciepłej — analiza. Synteza zaś organi
czna, przynajmniej ta, która się odbywa 
wewnątrz roślin, je s t  zjawiskiem życio- 
wem przedewszystkiem, zjawiskiem, bez 
którego wszelki rozwój byłby nienloże- 
bny; można więc powiedzieć, że zima jes t  
okresem czynności naprawdę pożytecznej 
i płodnej, podczas którego w roślinie pod 
postacią węglowodanów gromadzi się 
energia, na wiosnę i w lecie zużywana 
przez roślinę w celu jej wzrostu i w y
twarzania ziarn. Jednak  chociaż synteza 
jes t  najważniejszą czynnością życia ro
ślinnego, nie je s t  ona najwidoczniejszą. 
Liść, w którym zachodzi synteza cukru, 
albo skrobi, może nie przedstawiać ża
dnej zmiany widocznej dla oka. Drzewa 
zielone, które od października do kwie
tnia tworzą zapasy węglowodanów, po
zostają zupełnie niezmienne; możnaby je 
uważać za martwe. Inaczej przedstawia 
się spraw a z rozkładaniem się zapasów, 
które je s t  zjawiskiem destrukcyjnem, zją- 
wiskiem śmierci, a które jednak  pozwala 
roślinie na objawy życiowe. Zewnętrz- 
nemi oznakami życia je s t  rzeczywiście 
tworzenie się nowych organów, wzrost 
starych i zapładnianie, a wszystko to
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może się odbywać tylko podczas rozkła- [ 
du i przem iany zapasów. Przez wiosnę 
i lato roślina zielona zużywa dla swego 
wzrostu zapasy energii, nagromadzone 
podczas zimy; jeś li  pozorna czynność je s t  
na wiosnę,—pożyteczna odbyw a się w zi
mie.

To, cośmy wyżej powiedzieli, odnosi się 
do drzew zielonych wogóle, a w szcze
gólności do zielonego dębu i do sosny, 
specyalnie badanych; inaczej rzecz się 
m a z drzewami, które w zimie tracą l i ś 
cie. Na wiosnę nowe pędy rodzą się ko
sztem zapasów nagromadzonych w łody
gach, a zwłaszcza w korzeniach. A sym i
lacya zaś węgla i synteża  węglowodanów 
okazują daleko większe natężenie, ani
żeli u drzew o liściach trwałych, tak, że 
po upływie lata  zapasy są odnowione. 
Podczas opadania liści drzewo posiada 
m axim um  pokarmów węglowodanowych. 
Zima jes t  w tym przypadku naprawdę 
okresem życia powolniejszego, tak  pod 
względem asymilacyi, jak  i oddychania. 
Jednak  zapasy nie zostają niezmienne; 
zmniejszają się nieznacznie w skutek  od
dychania, którego s tra t  nie wynagradza  
asymilacya; zmieniają swój skład  w sk u 
tek  przemiany bardziej lub mniej zupeł
nej krochmalu w rozpuszczalne węglo
wodany i w celulozę; wreszcie od połowy 
zimy, na długo przed rozwinięciem się 
pąków w ędrują  z korzenia do łodygi. 
Ciepło wiosenne ułatwia ostatecznie ich 
rozkład dla utworzenia nowych organów. 
Młode pędy, które spostrzegam y na drze
wie, są zbudowane z zapasów ubiegłego 
lata. Stosunek, ja k i  istn ieje  pomiędzy 
asymilacyą jednego la ta  a kiełkowaniem 
wiosennem jes t  niekiedy widoczny; na- 
przykład w sierpniu r. 1907, liszki znisz
czyły prawie wszystkie liście wielu wią
zów z okolic Tuluzy; na nas tępną  wiosnę j 
owe wiązy nie zakwitły. W strzymanie 
asymilacyi w lecie nie było pewno bez 
w pływu na brak kwiatów w roku nas tę 
pnym. Również i dla drzew owocowych, 
k tórych kwitnięcie je s t  przedwczesne, 
obfitość zbioru zależy może więcej od 
asymilacyi ubiegłego, aniżeli danego roku.

Zima nie jest  więc porą roku równie 
czynną dla drzew o liściach opadających,

ja k  dla drzew wiecznie zielonych, ale nie 
je s t  to również okres zupełnego odpo
czynku. Pod korą łodyg odbywają się 
reakcye, k tóre u trzym ują  ciągłość czyn
ności życiowej i przygotowują odnowie
nie wiosenne.

Pojęcia te o fizyologii drzew stosowa
no w praktyce ogrodniczej zanim je  po
znano. Gdy drzewa z liśćmi opadające- 
mi są obcinane przez cały ciąg zimy, g a 
łązki drzew zielonych obcinają w samym 
końcu zimy, wtedy, gdy już  drzewa sk o ń 
czyły gron adzenie zapasów węglowoda
nowych. Zielony dąb, lub trzmielina, po
zbawione liści już  na jesieni, miałyby 
w chwili budzenia się roślinności n iew y
starczające zapasy; nowe pędy byłyby sła
be, a mogłoby nawet ich nie być wcale. 
To samo odnosi się do przesadzania; trze
ba je  wykonywać przed początkiem wio
sny. Zielone drzewo, przesadzone na wio
snę, byłoby przez całą zimę pozbawione 
części swoich organów i znalazłoby się 
w ten sposób w bardzo złych warunkach 
dla wykonywania czynności chlorofilu. 
Przeciwnie zaś drzewa o liściach krótko
trw ałych już  pod koniec la ta  są zaopa
trzone we wszystkie swoje zapasy.

W pływ podniesienia tem pera tury , k tó 
re przyspiesza zniszczenie zapasów i ich 
zużycie na wytwarzanie nowych orga
nów, je s t  również zużytkowany w ogro- 
downictwie. Chcemy naprzykład otrzy
mać w zimie p iękną roślinę, pokrytą 
kwiatami, które w normalnym stanie rze
czy powinny się rozwinąć na wiosnę. 
Przenosimy ją  do cieplarni. Natychm iast 
ciepło i oddychanie wywołują przetraw ie
nie zapasów, rozwinięcie się pączków 
i kwiatów. Lecz to powodzenie jest 
krótkotrwało; zapasy pospiesznie zużyte 
nie odnawiają się i roślina wyczerpana 
odpokutowuje swoje przedwczesne kwi
tnięcie wyniszczeniem, k tórem u często 
zaradzić nie można; wiedzą o tem dobrze 
amatorowie kwiatów pokojowych. Roz
winięte gałązki mimozy, które przez całą 
zimę otrzym ujemy z Nicei, są jaskraw ym  
przykładem  rośliny „forsowanej" zapo- 
mocą ciepła. Mimoza, zasadzona w ziemi 
gruntowej, kwitnie dopiero w końcu zi
my. Chcąc mieć wcześniej kwiaty, obci
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na się gałązki i  przenosi się je do pi- j 

wnicy, lub cieplarni, gdzie, się je  ogrze
wa słabiej lub silniej stosownie do tego, 
kiedy się chce mieć kwiaty.

Mówiliśmy dotychczas o drzewach i j 

krzewach, k tórych łodyga i korzenie żyć 
mogą nieskończoną ilość lat. Ale co się 
s taje  w zimie z roślinami, na które zwra 
camy uwagę tylko na wiosnę i w lecie 
w chwili ich kwitnięcia? Przyjrzyjm y j 
się rozwojowi tulipana. W kwietniu kw i
tnie bogato, wiele osób zna go tylko w te 
dy. Następnie kwiat zostaje zastąpiony 
przez owoc, liście schną coraz bardziej 
i ju ż  na początku czerwca cała roślina 
wygląda ja k  martwa. Pozostaje tylko 
cebulka podziemna z mniej wyrażnem 
życiem i w której nagromadzone są za
pasy. Przez całe lato od czerwca do 
września roślina je s t  jakby  we śnie; nie
ma mowy o wzroście i o asymilacyi, od
dychanie słabe. Amatorowie tulipanów 
pozostawiają je  zwykle przez ten okres i 
czasu w szufladzie. Na początku jesieni 
cebulka, wsadzona w ziemię, rozwija się, 
spożywając zapasy, które zawiera i wy
puszcza naprzód zielone liście, a potem 
łodygę kwiatonośną. Przez pierwszą część 
zimy rozkładanie się zapasów znaczniej
sze jes t ,  niż asymilacya i cała cebulka 
zostaje spożyta; ale później, gdy liście 
przestają  rosnąć, asymilacya się wzmaga 
i nowe zapasy nagromadzą się w nowej 
cebulce, tkwiącej przy końcu łodygi, k tó 
ra zastępuje starą, zupełnie strawioną. J  

Zima je s t  więc w tym  przykładzie porą 
roku bardzo czynną, tak z punktu  wi- j 

dzenia wzrostu, j a k  i asymilacyi; lato 
je s t  czasem odpoczynku. Zupełnie prze
ciwnie, aniżeli u drzew z liśćmi opada- 
jącemi.

Większość roślin cebulkowych, jak  na- 
przykład hyacent, lilia, storczyki krajo
we, mają te same własiktści, co tulipan; 
okresem czynnej wegetacyi je s t  dla nich 
zima. W  lecie wydaje się jakoby te ro
śliny zupełnie wymarły; istnieją jedynie 
w częściach swoich podziemnych, zawie
rających zapasy nagromadzone w końcu 
zimy. Rośliny trawiaste, rosnące w lecie, 1 

są jednak  bardzo liczne, ale one przewa- j  

żnie nie przygotowują zapasów i żyją !

niejako z dnia na dzień. Węglowodany 
w zielonych liściach bywają  prawie na
tychm iast zużywane na tworzenie nowych 
organów. Synteza i rozkład nie odpowia
dają oddzielnym okresom ewolucyi; od
bywają  się jednocześnie.

Zima jes t  więc tak dla traw jak  i dla 
drzew okresem przerabiania zapasów wę
glowodanowych; większość świeżych j a 
rzyn je s t  tego przykładem. W  zimie, 
lub na wiosnę, rzepa, marchew, kapusta, 
salcefia gromadzą w korzeniach swych, 
albo w liściach, ciała, które nadają  im 
własności pożywnego pokarmu. Szcze
gólniej zajmującem je s t  badanie życia 
marchwi. Wiadomo, ja k  duża je s t  różni
ca pomiędzy marchwią uprawianą z g ru 
bym korzeniem, bogatym w części poży
wne a d z ik ą—z korzeniem wązkim, nie
jadalną. Około roku 1830, Vilmorin, chcąc 
dowieść, że te dwie rośliny należą do te 
go samego gatunku, zasiał ziarna dzikiej 
marchwi w różnych porach roku. Ziar
na, zasiane w końcu zimy, lub na począt
ku wiosny, wydawały rośliny szybko ro
snące pod wpływem podniesionej tem pe
ratury; zapasy były spożywane w miarę 
ich wytwarzania i przez łato służyły do 
utworzenia kwiatów i nasion, nie prze
chodząc przez okres gromadzTnia się 
w korzeniu. Przeciwnie rośliny, pocho
dzące z ziarna, sianego w lecie, nie były 
dosyć posunięte w rozwoju, ażeby kwi
tnąć podczas upałów; świeże powietrze 
jesienne, nie przeszkadzając syntezom 
chlorofilu, zmniejszało zużytkowanie po
karmów i wzrost. Asymilacya zapasów 
przewyższała ich spożywanie i w tedy gro
madziły się one w korzeniu g ru d k o w a 
tym. Zatem marchew uprawna i dzika 
należą do tego samego gatunku, lecz dzi
ka rozwija się w warunkach, sprzyjają
cych natychm iastowemu zużytkowaniu 
wytworu jej asymilacyi, a uprawna gro
madzi w swoim korzeniu węglowodany, 
które zużyje później podczas wytw arza
nia nasienia. Rozumie się samo przez 
się, że długie przystosowywanie uczyniło 
te właściwości mniej, lub więcej dzie- 
dzicznemi i że przemiana przeprowadza
na przez Yilmorina wym aga dłuższych 
doświadczeń.
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Tych kilka przykładów dowodzi, że 
czynność fizyologiczna roślin zielonych 
u jaw nia  się w dwojaki, poniekąd odwrot
ny sposób. Chlorofil pochłania część pro
mieni słonecznych, rozkłada bezwodnik 
węglowy powietrza, wydziela tlen, łączy 
węgiel ze składnikami wody i w ten spo
sób wykonyw a syntezę węglowodanów 
takich, ja k  cukier, dekstryna , skrobia. 
Energia  słoneczna je s t  więc nagrom adzo
na pod postacią składników organicznych. 
P raca  ta  odbywa się wszędzie, gdzie is 
tn ieje  chlorofil, zarówno w zimie, jak  
i w lecie; j e s t  to asymilacya chlorofilowa. 
D ruga  funkcya, zasadniczo przeciwna asy
milacyi, je s t  bardziej złożona; celem jej 
je s t  zużycie nagromadzonych zapasów 
dla w zrostu  i odradzania się rośliny. Pro- 
toplazma wydziela dyastazy, k tóre n a ru 
szają zapasy i mniej więcej je  rozkłada
ją; część węgla łączy się z tlenem po
w ietrza  i uchodzi pod postacią dw utlen
ku  węgla. J e s t  to funkcya oddychania; 
reakcye, z tem związane, są egzoterm i
czne i powodują wydzielanie się części 
ciepła pochłoniętego podczas asymilacyi 
Ciepło to nie zostaje stracone dla rośli
ny; u trw ala jąc  się na elementach, po
chodzących z przemiany zapasów, pozwa
la n a  utworzenie składników o budowie 
bardziej złożonej, k tó re  służyć będą do 
utworzenia nowych tkanek.

Na obie te funkcye nie jednakow o 
w pływa ciepło zewnętrzne. Obniżenie 
się tem pera tu ry , k tóre  charak te ryzu je  zi
mę, mało zmienia asymilacyę, a przeci
wnie, zmniejsza bardzo oddychanie i roz
kład i wstrzym uje wzrost. Ciepło lata, 
przeciwnie, mało wpływa na asymilacyę, 
lecz wywołuje prędkie spożycie zapasów, 
u jaw niające się w in tensyw nem  oddy
chaniu i szybkim wzroście. J e s t  więc ! 
jasnem , że w zimie asym ilacya przewyż
sza oddychanie u roślin, k tóre zachowały 
zieloność, przeciwnie zaś w lecie zapasy 
zostają zużyte, zanim się utworzą. Zima 
stanowi okres, podczas którego roślina 
gromadzi węglowodany, j e s t  to chwila 
budowy, syntezy. Czynność fizyologicz- 
na  je s t  w tedy w ew nętrzna  i nie u jaw nia  
się na zewnątrz w żadnej zmianie formy. 
Przeciwnie w lecie, zużycie zapasów uw i

docznia się w  objawach zewnętrznych, 
uważanych za charakterystyczne cechy 
życia, j e s t  to okres wzrostu i reproduk- 
cyi.

Nie mamy zapewne potrzeby zaznaczać, 
że uwagi te nie odnoszą się do roślin 
bez chlorofilu, które z punktu  widzenia 
pożywienia zachowują się jak  zwierzęta. 
W tedy  rzeczywiście składniki węglowo
danowe, k tóre powinny dostarczać ener
gii potrzebnej do wzrostu, nie są przera
biane w samej roślinie, lecz zapożyczane 
z zewnątrz; roślina bez chlorofilu, tak 
ja k  zwierzę, obejść się nie może bez po
karmów organicznych, pochodzących 
mniej lub więcej bezpośrednio z asymi
lacyi chlorofilowej.

W  wielu drzewach i w większości ro
ślin cebulkowych widać bardzo wyraźnie 
rozdział pomiędzy syntezą a rozkładaniem 
się zapasów. Jednakże nie zawsze tak 
je s t  i ustalone prawidła odnoszą się ty l 
ko do gatunków już  zbadanych i warun
ków, w których były badane. Badając 
w ich właściwem środowisku rośliny pod
zwrotnikowe, lub podbiegunowe, byłoby 
się zapewne skłonnym do przyjęcia ty 
pów o rozwoju zupełnie odmiennym od 
wyżej opisanych. To nie przeszkadza, 
że zasadnicze praw a fizyologii są te sa 
me pod wszystkiemi szerokościami ge- 
ograficznemi, gdyż w gruncie rzeczy są 
to p raw a fizyki i chemii. P raw a te, sto
sowane do różnych istot i w rozmaitych 
warunkach, dają, przynajmniej napozór, 
odmienne rezultaty. Zjawiska przyrody 
są bardzo złożone, przyczyny, które je  
wywołują są liczne i często nam niezna
ne; nie je s t  to jednak  w ystarczającym  
powodem, żebyśmy nie szukali praw ogól
nych, musimy się tylko strzedz przed
wczesnych uogólnień: większość naszych 
pomyłek z nich pochodzi.

Tłum. II.
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Z A R Y S  H I S T O R Y C Z N Y  S K R A P L A 
NIA G A Z Ó W .

(Dokończenie).

Oporność, ja k ą  okazuje wodór wzglę
dem usiłowań skroplenia go na ciecz s ta 
tyczną, kazała przypuszczać, że jego tem 
pera tu ra  kry tyczna będzie bardzo niska 
i budziła wątpliwość, czy zapomocą środ
ków dotychczasowych ciecz ta  może wo- 
góle być otrzymana. Niskość tem pera
tu ry  krytycznej wodoru została w r. 1888 
teoretycznie stwierdzona przez W róblew
skiego (w ostatniej jego przed śmiercią 
rozprawie), k tó ry  — na podstawie swych 
badań nad ściśliwością i przebiegiem li- 
nij izotermicznych wodoru w tem pera tu
rach niskich 1— obliczył z zadziwiającą 
precyzyą zapomocą równania van der 
W aalsa wartości krytyczne tego gazu, 
podając temp. kryt. na — 240°, ciśnienie 
zaś kryt. na 13,3 atm. W artości te zga
dzają się najzupełniej z późniejszemi po- j 
miarami Olszewskiego z r. 1905, według 
których temp. kryt. wodoru wynosi— 
240,8°, ciśnienie zaś kryt. przypada m ię
dzy 13,4 a 15 atmosfer.

Ale nietylko w skropleniu pięciu g a 
zów „trwałych" w stanie cieczy s ta ty 
cznych a wodoru w postaci mgły prze
mijającej un iw ersy te t krakowski wyprze
dził inne ogniska nauki. Również i p ier
wszy z grupy  gazów rz a d k ic h — argon, 
niespełna w rok po odkryciu go przez 
lorda Rayleigha i Ramsaya, został przez 
Olszewskiego skroplony w roku 1895 na 
ciecz statyczną; jego temp. kryt. wynosi 
według oznaczeń tego badacza—121°, ci
śnienie kryt. 50,6 atm., a punkt wrzenia 
normalny— 187°. Argon krzepnie w pró
żni na masę lodowatą o p. topnienia — 
189,6°C.

W  tym samym roku 1395 Linde w Niem
czech a Hampson w Anglii poraź pierw 
szy zastosowali do skraplania gazów me
todę, opartą na zasadzie t. zw. nieod
wracalnego rozprężania się gazów bez 
wykonywania pracy zewnętrznej. Zja
wisko, towarzyszące podobnej ekspansyi

gazów było przedmiotem badań Joulea 
i lorda Kelvina, którzy stwierdzili, że g a 
zy, przechodząc pod ciśnieniem przez 
wąskie przewody lub porowate zapory, 
wykazują  po przejściu przez nie spadek 
pierwotnej swej tem peratury, nawet w te 
dy, gdy ich ekspansya nie je s t  połączona 
z wykonywaniem pracy na zewnątrz. 
Stopień zmiany tem pera tury  rozprężają
cego się w podobnych warunkach gazu 
je s t  zależny zarówno od różnicy ciśnień 
gazu przed i po ekspansyi, jako  też i od 
pierwotnej jego temperatury. Im więk
sza je s t  różnica ciśnień, im zimniejszy 
był gaz z samego początku, tem bardziej 
oziębi się podczas ekspansyi. Oziębianie 
rozprężającego się gazu je s t  tutaj na
stępstwem  jego pracy wewnętrznej, za
znaczającej się w pokonywaniu między- 
cząsteczkowych sił przyciągania, i s tra ty  
energii, zużytej w tym kierunku. Nie 
wszystkie jednak  gazy oziębiają się 
w tych samych warunkach tem peratury. 
Wodór, naprzykład, rozprężony w podo
bny sposób w tem peraturze zwyczajnej 
a nawet znacznie niższych, ogrzewa się, 
i dopiero poniżej—80,5°C (punkt inwersyi 
albo odwrócenia zjawiska Joulea i Kelvi- 
na), jak  to wykazał prof. 01szewski_w r. 
1901, poczyna się oziębiać. Od tego też 
czasu stało się wiadomem, że w celu wy
tworzenia wodoru ciekłego zapomocą me
tody Lindego i Hampsona gaz ten konie
cznie należy oziębić przedtem poniżej tej 
tem peratury, w przeciwieństwie do in
nych gazów, dla których odwrócenie z ja
wiska Joulea i Kelvina zachodzi w tem 
peraturach, naogól bardzo nawet wyso
kich. Tak mozolnie dotychczas o trzym y
wane większe ilości powietrza ciekłego— 
(temperaturę inwersyi zjawiska Joulea 
i Kelvina dla tego gazu prof. W itkowski 
oznaczył w roku 1898 na -f- 500°C) — 
z łatwością daje się wytwarzać metodą 
Lindego i Hampsona bez użycia żadnych 
innych środków chłodzących, oprócz wo
dy zimnej; środek ten służy jednak  nie 
tyle do oziębiania powietrza w celach 
skroplenia, ile raczej do odprowadzania 
ciepła, wytwarzającego się skutkiem zgę- 
szczania gazu. W  przyrządzie Hampsona 
pompa zgęszczająca (kompresor) White-
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heada, poruszana zapomocą motoru, prze
pędza osuszone powietrze pod ciśnieniem 
L80 — 200 atmosfer przez 2 lub 4 zwoje, 
spiralnie dokoła jeduego  wrzeciona obwi
niętych, wąskich ru rek  miedzianych, 
tkwiących w płaszczu cylindra, którego 
część dolna wchodzi szczelnie w naczy
nie o podwójnych ścianach, między któ- 
remi wytworzono próżnię (t. zw. naczy
nie próżniowe Dewara, wynalezione przez 
tego badacza w r. 1892). W ylo ty  zwo
jów  rurek  miedzianych kończą się jednem  
ujściem, k tóre zam yka wentyl. Przez od
powiednie nastawienie tego wentyla, po
wietrze, którego ciśnienie w zw ojach rur 
miedzianych wynosi około 200 atmosfer, 
przeciskając się przez otwór wentyla, 
wchodzi ciągle do naczynia D ew ara  i roz
pręża się tu ta j nagle do jedne j  a tm osfe
ry. Ochłodzone przez rozprężenie wcho- j 
dzi następnie  do góry pomiędzy zwojami 
rur miedzianych, chłodząc je  po drodze 
i odbierając ciepło dalszym masom po
wietrza, tłoczonym wciąż pod ciśnieniem 
przez zwoje ru r  i wentyl, i rozprężają
cym się w dalszym ciągu w naczyniu  
Dew ara do coraz to niższej tem pera tury . 
Przez takie ciągłe obniżanie tem pera tu ry  
zapomocą podobnego system u re g e n e ra 
cyjnego spada ona do p u n k tu  wrzenia 
gazu pod ciśnieniem atm osferycznem  tak  
szybko, że już  po 5 m inutach  trw ania  
ekspansyi powietrze uchodzi z w enty la  
częściowo skroplone i zbiera się na dnie 
naczynia Dewarowskiego, skąd ciecz w y
puszcza się przez k ran ik  nazew nątrz  do 
zbiornika. 5°/0 powietrza przepływającego 
przez zwoje ru r  przyrządu Hampsona 
ulega skropleniu.

Zapomocą takiej samej metody, opartej 
na  zjawisku Joulea i Kelvina, D ew ar sk ro 
plił wodór w r. 1898 poraź pierwszy na 
ciecz sta tyczną, oziębiwszy go poprzednio 
do tem p.—205° zapomocą powietrza, wrą- 
cego pod zmniejszonem ciśnieniem. Jego 
p unk t  wrzenia normalny wynosi według 
oznaczeń Dewara, T raversa i Jaąueroda 
—252,6°, tem pera tu ra  krytyczna, według 
Olszewskiego—240,8°, a ciśnienie k ry ty 
czne od 13,4 — 15 atmosfer. Obniżając ci
śnienie do 55 mm, Dewar obniżył tempe 
ra tu rę  wodoru do b l i s k o -  259° i zestalił

go na przejrzystą , szklistą  masę. W e
dług oznaczeń Traversa  i Jaąueroda, wo
dór krzepnie w —258,9°, a zatem w tem 
peraturze odległej tylko o 14,1° od zera 
bezwzględnego.

Zasada metody Lindego i Hampsona 
została zastosowana w przyrządach do 
skraplania wodoru również przez Traver- 
sa (1901 r.), Olszewskiego (1902, 1903 r.) 
i Kammerlingha Onnesa. W ielką prostotą 
i sprawnością odznacza się apara t  prof. 
Olszewskiego, nadający się doskonale do 
skrap lan ia  wodoru lub powietrza podczas 
pokazów lekcyjnych.

Rysunek przedstawia przyrząd ten 
w przekroju pionowym J). Przyrząd skła-

l) R ysunek pow yższy wzięto z rozpiuw y 
prof. 0 1 s z e v \  skiego, zamieszczonej w  rokn 1 9 0 8
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da się z trzech części, z których każda j  

ma swoje właściwe przeznaczenie: sk ra 
placzach, regeneratora  bb, i leżącej m ię
dzy niemi chłodnicy, która stanowi środ 1 
kową część przyrządu. Zwoje spiralnie 
skręconej, wąskiej ru ry  miedzianej, wy
pełniające regenerator  bb, komunikują, 
j a k  to widać na rysunku, ze spiralną ru 
rą chłodnicy; dolny jej wylot łączy się 
znowu w dalszym ciągu ze zwojami spi
ralnych ru r  miedzianych skraplacza; w y
loty ostatnich zbiegają się wreszcie 
w śrubowym  wentylu ekspansyjnym  e, 
dającym się zamykać i regulować za po
średnictwem dźwigni/e . Skraplacz, chłod
nica i dolna, węższa część regeneratora  
tkw ią w naczyniu próżniowem Dewara 
i, posrebrzanem wrewnątrz z wyjątkiem  
dolnej swej części poniżej wentyla, co 
pozwala obserwować przebieg skraplania 
okiem. Do napełniania chłodnicy cie
kłem powietrzem służy rura g; do odpro
wadzania z chłodnicy parującego powie
trza na zewnątrz — rura h. Z kompreso
ra  (na rysunku  nie uwidocznionego) wo- | 
dór wchodzi pod ciśnieniem, po zupeł- 
nem pozbawieniu go wilgoci,— rurą a do 
zwojów ru r  miedzianych regeneratora, 
s tąd  do oziębianej ciekłem powietrzem 
spiralnej rury  chłodnicy, wreszcie przez 
sploty ru r  skraplacza dochodzi do wen
tyla ekspansyjnego. Kiedy ciśnienie doj
dzie do wysokości 200 atmosfer, otwriera 1 

się wentyl ekspansyjny  e, regulując jego 
czynność stosownie do s tanu  ciśnienia 
obserwowanego w manometrze metalo
wym (na rurze a) i zapomocą manometru 
glicerynowego c, wskazującego prędkość 
ekspansyi.

Rozprężający się wodór uchodzi ozię
biony do góry pomiędzy skrętami zwo
jów ru r  miedzianych skraplacza, dalej 
przez rurki kk, znajdujące się wewnątrz 
chłodnicy, przeciska się następnie mię-

w Zeitschrifc fu r kom priem ierte und verfliissigte 
Gase, a także w Rozpraw ach Akad. U m iejętn. 
Tom 8 A., str. 119. R ozpraw a ta  odnosi się do 
dz:ejów  skraplania gazów  w K rakow ie, a g łów 
nie udziału w  niem prof. Olszewskiego; wiele 
szczegółów niniejszego refera tu  zaczerpnięto 
stam tąd.

dzy skrętami ru r  regeneratora, chłodząc 
po drodze dopływające do przyrządu n o 
we masy gazu, wreszcie ru rą  l wraca 
z powrotem do gazomierza i kompresora.

Po upływie z górą jednej minuty daje 
się już  zauważyć ciecz wodoru, spływa
jąca po ściankach na dół naczynia pró
żniowego, skąd ciecz można zapomocą 
kranu  z odprowadzić do zbiornika próżnio
wego />•, ilość wodoru ciekłego wytworzo
nego w przeciągu pierwszych 10 minut 
wynosi około 200 cm*. W razie zastoso
wania niewielkiego kompresora o sile 
7 HP, przyrząd ten wydaje średnio 1 litr 
ciekłego wodoru lub powietrza na godzi 
nę. W celu wytwarzania ciekłego po
wietrza, zbytecznem jest, naturalnie, na
pełnienie uprzednio chłodnicy ciekłem po
wietrzem. Dla skraplania wrodoru lub 
powietrza podczas pokazów lekcyjnych 
wystarcza, zamiast kompresora, użyć 
bomby, objętości około 13 litrów, zawie
rającej dany gaz pod ciśnieniem około 
160 atm.; cały pokaz trw a około 20 mi
nut.

Przyrządy konstrukcyi prof. Olszewskie
go, wykonywane obecnie na zamówienie 
przez mechanika uniwersytetu  krakow
skiego, rozeszły się po licznych-pracow- 
niach zagranicznych.

Po skropleniu i zestaleniu wodoru ba
czną uwagę fizyków pochłonął w tym 
kierunku jeden z najrzadszych składni
ków atmosfery, — odkryty w kleweicie 
przez Ramsaya w r. 1895—hel. Skrople
nie towarzyszów atmosferycznych helu: 
argonu (przez Olszewskiego w r. 1895) 
kryptonu, ksenonu i neonu, i oznaczenie 
ich stałych krytycznych, - wobec możno
ści osiągania zapomocą wodoru, wrące- 
go pod zmniejszonem ciśnieniem, tempe- 

1 ra tu r  o 14 tylko stopni odległych od ze
ra absolutnego, nie przedstawiało wiel- 

1 kiej trudności.
Zresztą argon, krypton i ksenon stano- 

: wią stałą domieszkę powietrza ciekłego, 
skraplając się z niem razem. Ich tem 
peratury krytyczne nie są zbyt niskie: 
dla argonu—121°C, (według oznaczeń Ol
szewskiego), — dla k r y p to n u — 62.5", dla
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ksenonu zaś już  -)- 14,7°; osta tn ie  dwie 
wartości oznaczyli Ram say i Travers 
w r. 1901. Punkty  k ry tyczne  neonu są 
natom iast znacznie niższe: jego  temp. 
kryt., według Traversa  i Jaąue roda  w y 
nosi około — 220°, punkt wrzenia  nor
malny około—243n.

Usiłowania skroplenia helu ciągnęły 
się niemal od chwili jego  odkrycia. Już 
w roku 1895 prof. Olszewski usiłował do
piąć tego celu, rozprężając chłodzony do 
— 210° wrącym w próżni t lenem  gaz 
z pod ciśnienia 140 atm . Po nim w ro
ku 1898 i 1901 — Dewar, k tóry  trafnie 
wówczas przypuszczał, że punkt wrzenia 
helu leży około 5 stopni absolutnych,— 
dalej w r. 1902 Travers i Jaąuerod , w re
szcie w 1905 r. znowu Olszewski,—który  
chłodził hel zestalonym w próżni wodo
rem  i rozprężał go nagle z pod ciśnienia 
180 atm.,—napróżno kusili się o rozwią
zanie zadania. Pomyślny wynik uw ień
czył wreszcie w ytrw ałe  zabiegi w tym 
kierunku Kam m erlingha Onnesa w Ley- 
dzie, który, rozporządzając wspaniale 
urządzoną i najbogatszą w środki p ra
cownią kryogeniczną, dokonał w niej 
skroplenia helu w roku ubiegłym. B a 
dacz ten zajął się na jp ierw  studyow a- 
niem przebiegu linij izoterm icznych helu 
w tem peraturach -)- 100°, — 217°, — 253° 
i — 259°C, a badania te pozwoliły mu 
wyprowadzić wniosek, że tem pera tu ra  
kry tyczna helu będzie wynosiła około 6° 
absolutnych i że j e s t  możliwą do osią
gnięcia przez ekspansyę dostatecznie ozię
bionego gazu.

Po kilkakro tnych  nieudanych próbach 
Onnes zdołał wreszcie w lipcu roku 1908 
otrzym ać około 60 cm3 helu ciekłego. Do
świadczenie, które mu pozwoliło dojść 
do podobnego wyniku, polegało na tem, 
że hel, wprowadzony pod ciśnieniem 100 
atm. do wężownicy miedzianej chłodzo
nej w naczyniu próżniowem D ew ara ze
stalonym wodorem do temp.—259 (przy- 
czem naczynie Dewara z wodorem było 
otoczone drugiem takiem  samem z po
wietrzem  ciekłem), został po 2-godzinnem 
takiem chłodzeniu nagle rozprężony naj
pierw do 40 atmosfer, co bynajm niej nie 
spowodowało jeszcze skroplenia, aczkol

wiek tem pera tu ra  helu spadła do jak ich  
6° absolutnych,—a następnie prędko eks
pandowany niżej; tem pera tura  gazu spa
dła w tedy do 5° absol. i wewnątrz n a 
czynia Dewarowskiego ukazał się hel cie
kły. Jego  punkt wrzenia normalny oka
zał się 4,3° abs., tem pera tu ra  kry tyczna 
około 5° abs., a ciśnienie kryt. 2,3 atm.

W rąc pod zmniejszonem ciśnieniem 
100 mm  hel oziębia się do — 270°C, t. j. 
3° powyżej zera bezwzględnego. Je s t  to 
najniższa tem peratura , ja k ą  zdołano do
tychczas osiągnąć. Hel pozostaje w niej 
zupełnie przezroczysty i nie okazuje n a j 
mniejszych oznak krzepnięcia. Przez j e 
szcze dalsze obniżanie ciśnienia paru ją
cego helu można będzie zapewne dojść 
do jeszcze niższych tem peratur, przybli
żając się coraz bardziej do zera absolut
nego, owego—jak  mniemają n iektórzy— 
stanu  śmierci materyi.

Z chwilą skroplenia helu, ug run tow a
na przez Andrewsa i rozwinięta przez 
van der Waalsa, ciągłość między stanami 
ciekłym a gazowym m ateryi znajduje do
wód doświadczalny na wszystkich zna
nych gazach. Dla nauki wszakże waż
nym je s t  nie tyle sam fakt skroplenia 
ostatniego z gazów, ile możność badania 
własności i zachowania się materyi w tak  
niskich tem peraturach, jakie obecnie są 
dostępne. Dla wiedzy otwierają się na 
tem polu nowe widnokręgi.

S. Górski.

K R O N IK A  N AU KO W A.

Średnica Merkurego. Wiadomości nasze 
o średnicy, objętości i masie tej planety są 
dotąd bardzo niepewne. By się o tem prze
konać, dość jest porównać odpowiednie licz
by, podawane przez różnych astronomów.

Joung  w swej „Astronomii ogólneju po
daje na średnicę planety 4800 kilometrów 
z błędem prawdopodobnym 80 kilometrów. 
Atoli w tablicy, umieszczonej w końcu t e 
goż dzieła, znajdujemy liczbę nieco większą, 
mianowicie 4872,8 kilometrów, co stanowi 
0,382 średnicy ziemskiej.

Annuaire du Bureau des Longitudes przyj- 
mujo średnicę, oznaczoną przez Kaisera na
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0,376 średnicy ziemskiej równikowej. Przyj
mując za długość tej ostatniej 12 756 kilo
metrów, znajdziemy stąd na średnicę Mer
kurego 4 800 kilometrów.

Przyjmuje się również liczbę 0.373, fc. j. 
4758 kilometrów, na objętość zaś 0,052 ob
jętości Ziemi.

W roku 1907 13 — 14 listopada Merkury 
przechodził przed słońcem, dając astrono
mom doskonałą sposobność do zmierzenia 
średnicy.

Paweł Stroobant, astronom królewskiego 
obserwatorium belgijskiego zebrał znaczną 
liczbę obserwacyj tego przejścia, dtkonanych 
w 33 miejscowościach, z których 27 przy
pada na Europę, 4 na Stany Zjednoczone,
2 na półkulę południową. Celem jego było: 
z obserwacyi zetknięć zewnętrznych i we
wnętrznych wyprowadzić wartość średnicy 
Merkurego oraz poprawkę położenia planety 
względem słońca.

Wyniki, otrzymane przez Stroobanta, przed
stawiają się, jak następuje: czas, który upły
wa pomiędzy zetknięciem JM® I, a zetknię
ciom N> 2 daje na średnicę pozorną planety 
0", 16, a czas pomiędzy zetknięciem A? 3 
i J\® 4 daje na tęż średnicę 9", 10, przyczem 
ta druga liczba jest prawdopodobnie daleko 
dokładniejsza od pierwszej, a lo zarówno 
z powodu większej liczby spostrzeżeń, jak 
i wskutek samej natury obserwacyi.

Przyjmując 9", 10 za średnicę Merkurego 
w dniu 14 listopada 1907 roku, znajdziemy 
na wartość jej w odległości jednostkowej licz
bę 6", 16, zamiast liczby' 6", 61, podanej 
przez Annuaire du Bureau der Longitudes. 
Stąd wynikałoby, że średnica Merkurego 
jest nieco mniejsza, aniżeli to się zazwyczaj 
przyjmuje. Wniosek ten zdają się potwier
dzać pomiary mikrometryczne średnicy, do
konane podczas ostatniego przejścia.

Biorąc promień Ziemi -za jedność, znaj- I 
dziemy na promień Merkurego liczbę 0,350 i  

(zamiast liczb 0,373, 0,376, 0,382), a zatem 
4464 kilometry na długość średnicy.

Objętość Merkurego wynosiłaby w takim 
razie 0,043 objętości Zemi (zamiast 0,052), 
a gęstość wyraziłaby się liczbą 1,42 (zamiast 
1,17) w założeniu, że na wartość masy po
zostawilibyśmy liczbę dawniejszą.

Ilościowe pomiary pary wodnej w atmo
sferze Marsa. Wiadomo, że aż do ostatnich 
czasów istnienie pary wodnej w atmosferze 
Mar?a było przedmiotem żywych sporów 
i że bardzo niedawno jeszcze Russel Walla- 
ce w dziele swem p. t. „Czy Mars jest za- 
mieszkalny?" przeczył możliwości życia na 
tej planecie, opierając się głównie na nie
obecności pary wodnej w jej atmosferze, j

Wielkim krokiem naprzód w tej kwestyi 
było otrzymanie przez Sliphera w obserwa- 
toryum Lowella wa Flagstaffie w Stanach 
Zjednoczonych kilku spoktrogramów (w lu
tym 1907 r.), stwierdzających w sposób nie
zbity obecność pary wodnej w atmosferze 
Marsa, albowiem pas A okazał się na nich 
znacznie mocniejszy aniżeli w widmie księ
życa, które, jak  wiadomo, daje nam jedynie 
obraz własnej naszej atmosfery ziemskiej.

Na podstawie tych pomiarów profesor Ve- 
ry obliczył prawdopodobną ilość wody, jaka 
musi istnieć na Marsie w stosunku do tej, 
jaką zawiera atmosfera Flagstaffu. Do ba
dań tych Very użył „komparatora pasów 
widmowych11 własnego pomysłu, przyczem 
zmierzył najwęższe skład jwe pasa A, t. j. 
7,160—7,200 dla każdego szeregu widm oraz 
natężenie względne pasa C, który służył do 
porównania.

Wartości, odczytywane na komparatorze, 
okazały się nadzwyczaj stałemi, pomimo, że 
mają one jedynie znaczenie umówione. Po 
odpowiedniej redukcyi tych pomiarów Very 
przekonał się, że pas A w widmie Marsa 
jest około 4 5 mocniejszy aniżeli w widmie 
księżyca, nowa zaś redukeya, doprowadziła 
go do wniosku, że w chwili, gdy otrzymano 
badany spektrogram, atmosfera Marsa zawie
rała 1,75 razy więcej pary wednej, aniżeli 
jej było wtedy w atmosferze ziemskiej nad 
plaskowzgórzem Flagstaffu. Stąd wniosek, 
że jeżeli dla okolic FlagstafTu przyjmiemy 
8 milimetrów jako średnią wysokość war
stwy wody, to na średnią wysokość warstwy 
opadu na Marsie otrzymamy 14 milimetrów. 
Wartość średnia tej wysokości dla całości 
kuli ziemskiej jest według Veryego około 
3 lub 4 razy większa.

Wyniki powyższe powinnyby powstrzymać 
tych, co głoszą poglądy nieprzejednane 
w kwestyi obecnego stanu Marsa, albowiem 
metody nowoczesne, a zwłaszcza fotografia 
dostarczyły już Lowellowi danych bardzo 
poważnych, a można się spodziewać, że 
w niedalekiej przyszłości sposoby fotografi
czne zarówno bezpośrednie, jak i spektro
skopowe, pozwolą na podanie w sprawie 
Marsa teoryj niezależnych, opartych jedynie 

i  na wiadomościach dokładnie sprawdzonych.
S. B.

R. g. d. S.

Ciśnienie hydrostatyczne a szereg napięć 
termoelektrycznych. Wiadomo, że zjawiska 

! termoelektryczne w metalach pozwalają wy
krywać niesłychanie drobne modyfikacye 

; materyi.
Niedawno Ed. Wagener wykonał szereg 

doświadczeń nad zmianami termoelektrycz- 
nemi, jakim ulegają rozmaite metale (15 me
tali i dwa stopy) pod działaniem ciśnienia
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jednostajnego. Z doświadczeń tych wynika, 
że siła termoelektryczna, wytworzona przez 
ściskanie hydrostatyczne, jest proporoyonal- 
na do wielkości ciśnienia oraz do różnicy 
tem peratury  pomiędzy spojeniami. Z chwilą 
uwolnienia się Od ciśnienia, metal powraca 
do pierwotnego swego stanu term oelektry
cznego.

Dla większości metali kierunek siły te r 
moelektrycznej, wytworzonej przez ściska
nie, odpowiada przesunięciu danego metalu 
w szeregu napięć w stronę antymonu. 
W przypadku cynku i kadinu potrzeba kil
ku godzin na ostateczne ustalenie się tej 
siły termoelektrycznej, która odpowiada da
nemu ciśnieniu; po ustaniu ciśnienia siła ta 
zanika stopniowo. P ak t  ten zdaje się prze
mawiać za tem, że zamiana różnych faz k ry 
stalicznych jednych na drugie zachodzi rów
nież stopniowo. Stosując teoryę elektrono; 
wą do metali, zbadanych przez Wagenera, 
dochodzimy do wniosku, że dla większośoi 
tych  ciał ciśnienie zwiększa liczbę elektro
nów swobodnych, mieszczących się w cen
tymetrze sześciennym, zmniejsza natomiast 
liczbę elektronów, zawartych w jednostce [ 
ciężaiu. Tym sposobem wpływ ciśnień hy- | 
drostatycznych na przewodnictwo metali | 
miałby za przyczynę raczej przyrost ruchli- j  

wości elektronów ruchomych, aniżeli zmianę 
w ich gęstości. Badania Wagenera obej
mują zakres oiśnień hydrostatycznych, się- j  

gający 300 atmosfer na centym etr kwadra
towy w przedziale tem peratur od 0 do 100°C. j

S. B.
(Hev. scient.).

Magnesy trw ałe z czystej miedzi. Wia- , 
domo powszechnie, że żelazo, nikiel, kobalt j  

okazują własności wyraźnie magnetyczne, 
gdy większość pozostał) eh pierwiastków mo- i 
że wprawdzie nabyć magnetyzmu czasowe- i 
go pod wpływem silnego pola magnetycz- 
nego, ale magnetyzmu trwałego albo nie za
chowuje wcale, albo zatrzymuje go w dro- ; 
bnej bardzo ilości.

Z drugiej strony nowe poszukiwania Heu- | 
slera dowiodły, że stopy niektórych me j 

tali nie magnetycznych okazują własności 
magnetyczne w stopniu znacznie wyższym, 
aniżeli ich czyści składowe.

Niedawno Gray i Ross zajęli się zbada
niem kwestyi, czy możliwą jest rzeczą spo
tęgować znacznie magnetyczne własności 
ciał czystych. Badania ich dotyczyły mie
dzi, która zasługuje na szczególną uwagę 
zarówno ze względu na swe rozpowszechnie
nie, jak i na rolę, jaką odgrywa w stopie 
Heusłerowskim.

Do magnesowania swych próbek Gray 
i Ross używają wielkiego elektromagnesu 
uniwersyteckiej pracowni fizycznej w Glaz- 
gowie, wyrobionego ze stali lanej, której

przenikliwość magnetyczna jest prawie taka 
sama jak żelaza kutego. Magnes ten pro
stokątny, długi na 1,00 cm, wysoki na 40 cm 
jest pokryty na całej długości, nie licząc 
małych cewek biegunowych. Mimo znacz
ną odległość, jaka oddziela bieguny stożko
we, prąd 15 atnperów wytwarza pole ma
gnetyczne znacznie silniejsze od 3000 jedno
stek C. G. S.

Pomiędzy biegunami tego magnesu umie
szczono ampułkę Dewarowską z ciekiem po
wietrzem, w kt.órem zanurzono badaną blaszkę 
miedzi. Oziębiona do — 190° blaszka ta 
okazywała ślady magnetyzmu pozostającego, 
co prawda, ślady bardzo słabe. Inna blasz
ka miedziana, która uprzednio ogrzana była 
do jasnej czerwioni, nie okazała ani śladu 
magnetyzmu trwałego.

Próbki, ogrzane z początku do jasnej 
czerwieni, a następnie zahartowane w chłod
nej wodzie, dawały znaczne odchylenia na 
magnetometrze. Blaszki miedzi elektrolity
cznej o grubości nie przenoszącej 0,3 mm  
dawały wyniki znacznie lepsze, aniżeli ka
wałki masywne. Natężenie magnetyzmu po
zostającego w takiej blaszce miedzianej, za
wierającej co najwyżej 0,0004 żelaza, wyno
siło około 14 jednostek C. G. S.; otóż, chcąc 
wytłumaczyć to zjawisko obecnością żelaza, 
trzebaby przyjąć, że go tam było conaj- 
mniej pięć razy więcej.

Na magnetyzm pozostający miedzi harto
wanej wstrząśnienia umiarkowane wywierają 
wpływ bardzo słaby. Jednakże kując mło
tem taką blaszkę, można zmniejszyć znacz
nie ilość tego magnetyzmu, k tóry powraca 
prawie w całości w razie ponownego nam a
gnesowania. Ogrze?. ając miedź hartowaną, 
zmniejszamy w stopniu większym lub mniej
szym ilość jej magnetyzmu.

Pragnąc otrzymać próbkę miedzi możli
wie czystej, Gray i Ross wyrobili drogą elek
trolizy sztabkę wagi 30 gramów; atoli sztab- 
ka ta  nie okazała najmniejszego śladu ma
gnetyzmu trwałego.

Pozostawanie magnetyzmu w blaszce mie
dzianej, aczkolwiek zależne prawdopodobnie 
od obecności domieszek, nie może być przy
pisane działaniu żelaza takiemu, jakie ujaw
nia żelazo swobodne. Być może, że żelazo, 
występując w ilości niezmiernie drobnej, 
tworzy z miedzią związek magnetyczny; jest 
to tem bardziej prawdopodobne, że i jego 
własności elektryczne ulegają w wysokim 
stopniu wpływowi najdrobniejszych śladów 
domieszek.

S. B.
fi. g. d. S.

Przewodnictwo powietrza, zamkniętego 
w zbiornikach metalowych. W roku 1907 
Lennan ogłosił wyniki swych spostrzeżeń 
nad jonizacyą powietrza, zamkniętego w
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zbiornikach cylindrycznych z ołowiu, cynku 
i glinu. Jonizacyę tę można było przypi
sać czynnikom następującym: 1 -o przenikli
wemu promieniowaniu gruntu, 2-o promie
niom wtórnym, wzbudzonym przez to pro
mieniowanie w metalu zbiorniki, 3 o domie
szkom radyoaktywnym, istniejącym w me
talach, i 4-o przypuszczalnemu promienio
waniu samychże metali.

Wobec wielkiej wagi teoretycznej, jaką 
posiada kwestya aktywności swoistej metali, 
O. S. Wright przedsięwziął obecnie szereg 
doświadczeń nad zbiornikami metalowemi, 
których materyał był możliwie wolny od 
wszelkich domieszek, przyczem postarał się 
zabezpieczyć przeciwko promieniowaniu prze
nikliwemu gruntu , oraz przeciwko promie
niom wtórnym, przez nie wywoływanym. 
Główno wyniki tych doświadczeń dają się 
streścić, jak  następuje.

Autor nie stwierdził żadnej prawidłowej 
zmiany dziennej. Wykazał on istnienie w 
ścianach sali przenikliwego promieniowania 
wtórnego, wzbudzanego przez promienie prze
nikliwe takie, jak np. promienie radu. Wo
da z jeziora Ontario działa jak  zasłona do
skonała zarówno na promienie gruntu, jak 
i na promienie radowe w razie, gdy głębo
kość jost wystarczająca. Opierając się na 
pomienionych faktach i wobec braku wszel
kiej domieszki aktywnej w wodach jeziora 
Ontario, Wright zdcłał oznaczyć we wnętrzu 
badanych zbiorników procent jonizacyi, przy
padający na zanieczysz zenia aktywne oraz 
na swoistą aktywność metali. Tak np. ozna
czył on jonizacyę, którą na wolnem powie
trzu wywołują zanieczyszczenia radyoakty- 
wne g run tu  gliniastego; wartość 0,9 jonu na 
centymetr sześcienny i sekundę zgadza się 
najzupełniej z wartością, którą wyprowadził 
był S tru t t  z ilości radu, zawartej w naszej 
planecie.

Stosunki pomiędzy wartościami jonizacyi 
wytwarzanej przez promieniowanie gruntu  
w cylindrach z ołowiu, cynku i glinu ró
żnią się od tych, które otrzymuje się w ra
zie jonizacyi, wywoływanej przez promienie 
7 ; fakt ten zdaje się przemawiać za tem, że 
stopień przenikliwości tych dwu rodzajów 
promianiowania nie jest jednakowy. W a r
tości jonizacyi, otrzymane ita wolnem po
wietrzu wewnątrz dobrze oczyszczonych 
zbiorników z ołowiu, cynku i glinu są niż
sze od wszystkich, dawniej obserwowanych.

Naogół, wartości jonizacyi, zaobserwowa
ne w tych trzech cylindrach, nieznacznie 
tylko różnią się pomiędzy sobą; zresztą, są 
to wielkości tego samego rzędu, co i dzia
łania, mogące być wynikiem aktywnych 
domieszek metali. Gdyby te metale można 
było otrzymać w stanie bezwzględnej czy
stości, to jonizacya powyższa, w braku pro

mieni przenikliwych, pochodzących ze źró
deł zewnętrznych, spadłaby, prawdopodob
nie, bardzo nizko, a nawet, być może, zni
knęłaby doszczętnie. S. B.

(Rev. 8i'ient.).

Ilość ciepła wydzielanego przez rod. S a
morzutne wydzielanie ciepła przez mocno 
aktywne roztwory soli radu. wykazali, jak 
wiadomo Piotr Curie i Laborde, stwierdziw
szy, że gram radu metalicznego wydziela 
około 100 małych kaloryj na godzinę. Pó
źniej, inni badacze zajęli się tą sprawą, a w y
niki ich pomiarów zawierają się w szeregu 
liczb, wzrastających od 100 (P. Curie i L a
borde) aż do 134 (Precht). Wszystkie te 
pomiary oparte są na założeniu, że oiężar 
atomowy radu wynosi 225 i że rad znajduje 
się w otoczeniu swych pierwszych produk
tów przemiany (począwszy od emanacyi aż 
do radu C), których szybki rozpad wyzwala 
znaczną ilość energii.

Rutherford i Barnes, a także K. Ang- 
stróm z doświadczeń swych wyprowadzają 
wniosek, że wytwarzanie się ciepła ma swo 
źródło głównie w pochłanianiu energii czą
stek a i że promienie |3 i 7 biorą w tem 
udział bardzo nieznaczny. Jednakże Precht 
znalazł, że promienie p i 7 , gdy są pochła
niane przez płytkę ołowianą, grubą na 3 mi
limetry, wytwarzają około 10°/o całkowitej 
ilości powstającego ciepła.

Ostatnio, Rutherford i Barnes zajęli się 
zbadaniem repartycyi, t. j. rozkła u procen
towego ciepła, wydzielanego przez rozmaite 
produkty przemiany radu, wysyłające pro
mienie a i otrzymali wyniki następujące: 
Rad 25%  ciepła całkowitego.
Emanacya-|-rad A 44°/0 „ „
Rad C 31%  „ „

W styczniu 1909 r. Schweidler i Hess do
konali nowego pomiaru ilości ciepła, wydzie
lanego przez 1 gram radu, będącego w ró
wnowadze z krótkotrwalemi produktami swej 
dezintegracyi. Badacze ci, mając do swego 
rozporządzenia dość znaczną ilość substan- 
cyi i praoując w możliwie najdoskonalszych 
warunkach, zdołali zredukować górną gra1 
nicę błędu do l,4°/0. Preparat, przez nich 
użyty, był mieszaniną chlorków baru i radu 
i zawierał 0,7951 grama radu metalicznego. 
Niepewność dotyczyła jedynie faktycznej 
ilości radu D, B i P, która zależy, oczywi
ście od ilości nagromadzonej emanacyi oraz 
od czasu trwania procesu destrukcyjnego. 
Ponieważ jednak maximum ilości radu D 
w stanie równowagi rady^oaktywnej, jakie 
powstać mogło, nie przenosiło 11% , przeto 
największy błąd, stąd wynikający, mógł 
uczynić najwyżej 0,5°/0. Metoda kalorymetry
czna, którą Schweidler i Hess zastosowali, 
zasadzała się na użyciu kalorynnetru różni
cowego z kompensowaniem ciepła przez prąd
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elektryczny oraz termoelektryoznem mierze
niem temperatur. Kalorymetrami były dwa 
małe cylindry z miedzi pozłacanej, możliwie 
identyczne, umieszczone w podwójnie o to 
czonej przestrzeni o temperaturzo stałej, 
przyczem w sali, w której odbywało się do
świadczenie, regulowano również tem p era tu 
rę w sposób odpowiedni. Temperatury  mie
rzone były z wielką dokładnością, jeden bo
wiem stopień odpowiadał 1,150 przedziału 
na skali galwanometrycznej. Ciepłem kom- 
pensacyjnem było ciepło Joulea, powstające 
w obwodzie z d ru tu  manganinowego o opo
rze znanym, przez k tóry  przebiegał prąd 
elektryczny o sile elektrobodźczej dobrze 
znanej.

R urka z radem mieściła się w jednym ka- 
lorymetrze, a obwód kompensacyjny w d ru 
gim. Po kilku godzinach, gdy już się usta
liła równowaga cieplna, stwierdzano tu  i tam 
przyrost temperatury, wynoszący około 5,°5 
0 , poczem powtarzano doświa leżenie, prze
mieniając kalorymetry, i brano średnią z tych 
dwu wyników. Z trzech szoregów takioh 
pomiarów Schweidler i Hess wyprowadzili 
ostateczny wniosek, że 1 gram radu meta
licznego wydziela 117,94 kaloryj gramowych 
na godzinę *). S. B .

(Rev. scient.)

■) Porówn. „W szechśw iat", iNa 22 z roku b. 
str. 349.

(Z.

BULETYN METEOROLOGICZNY
za czas od 21 /V do 31 /V 1909 r.

sp o strzeżeń  na S tacy i M eteo ro lo g iczn e j C en tra ln e j p rzy  M uzeum  P rzem ysłu  i Rolnictw a w W arszawie).

D
z

ie
ń B a ro m etr  red . 

do  0° i na c ięż
kość. 700  m m  -

T em peratu ra  w st. C els.
K ierunek i p ręd k . 

w ia tru  w m/sek.
Z achm urzenie

( 0 - 1 0 )

« a 
£

mm

U W AG I

7  r .  | 1 p. 9 w. 7 r. 1 p. 9 w. Najw. Najn. 7 r. l p. 9 w. 7 r. 1 p. 9w .

21 62,1 62,3 61,1 5,8 11,5 9,6 13,0 3,0 N , N 3
1

0 0  ,© 6 2 —

22 61 ,0  59.2 56,2 10,0 13,6 13,7 16,0 0,4 0 N E S e 2 ©o 02 8 ' —

23 54,6  54,0 53,8 16,4 20,0 19,1 21 ,4  8 ,6 N. NW, 0 5  0 2 6 —

24 54,7 52,4 48,9 12,0 16,7 15,6 19,2 9 ,5 s , sw 5 0 9  10* 10 0,5 •  12 p.; 1 p. dr.

25 48 ,9  48,5 48,4 11,4 10,8 10,0 15,6 9,5 w, W 7 N a 10 ,1 0 . 10 4,2 •  8  a.25—1 p. dr.

26 48 .7  48 ,9 49,5 9,2 13,4 14.1 15,6 8,2 N W , Na n 3 10 9 10 —

27 49,1 48,2 47,1 12,8 18,6 14,8 18,8 9,2 e 3 e 5 n e 3 Ol p 7 7 —

28 4 7 ,3  47,3 48,5 12,0 18.0 14,8 18,6 8 ,8 e 5 e 7 N E , © 4  O 6 3 —

29 50,5  50,8 52,4 12,8 20,2 17,3 20 ,8  10,2 e 3 N E r n e 5 ©0 © 1 1 —
30 54,9  55,0 56,2 17,6 22,0 20,4 23,4 12,5 N E , n e 3 0 01  ©7 9 —
31 56,51 55,5 54,3 15,3 20,2 18,1 20 ,8  11,0 n5 N, n 2 07 ©6 2

Śre- 1 
dnie 53,5 52,9 52,4 | 12,°3 I6,°8 15,°2 18,05' 8,°8 3,4 4 ,6 3 ,0 4,3 6 ,0 6,2 —

S tan  śred n i b a ro m etru  za dekadę ' / 3 (7 r- | 1 p  | 9 w.) —  756,3  m m

T em peratu ra  ś red n ia  za dekadę: (7 r. | 1 P*- "!- 2 X ^  w ) =  14°,9 Cels.
S um a opadu  za dekadę: =  4 ,7 m m
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