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Niech będzie czyli

Rozważania, podobne do poprzednich, prowadzą nas do rozwiązania równa
nia if-— 2 ą * = - \ - \  w liczbach całkowitych. Teraz w rozwinięciu y ~2 na uła-

3
inek ciągły musimy brać redukty parzyste. Np. drugi redukt - daje m =  13,

n  — 27; czwarty redukt daje m =  433, n  — 867 i t. d.

Zważywszy, że w obu wypadkach możemy, wycho-
" W — *7 ;

dząc z tego wzoru, powiedzieć, że liczbę m znajdziemy albo z równania kwa

dratowego 1 albo też z równania (2m-f~l) (m — 1) =

zależnie od tego, czy w powyższym ułamku ciągłym będziemy

brali redukty nieparzyste czy też parzyste. L .  Za rze c k i.

Palnik M e k e r a.

Zdarza się często, że przez szereg wielu lat posługujemy się przedmio
tami codziennego użytku, godząc się najzupełniej z ich brakami, uważając 
poniekąd za zbyteczne wszelkie w nich ulepszenia, gdyż nawet bez tych ule
pszeń są pożyteczne. Dopiero, gdy ktoś bardziej krytyczny i bardziej wyma
gający udoskonalenia dokona, zadziwia nas, żeśmy tak długo na ten konieczny 
krok zdobyć się nie mogli.

Udoskonalenie, któremu uległ obecnie tak powszechnie znany i używany 
palnik Bunsena, należy do tego właśnie rodzaju udoskonaleń. Niedoskonałość 
palnika Bunsena dawno była znana, a jest nią przedewszystkim niejednorodność 
płomienia, w którym temperatura wynosi w jednych miejscach zaledwie 300°, 
w innych zaś dosięga 1560°,— jak to niekorzystnie może wpływać na posłu
giwanie się palnikiem, jest rzeczą oczywistą (jakkolwiek, dodajmy dla ścisło
ści, przy niektórych analizach chemicznych jest to właśnie zaletą palnika, gdy 
chodzi o posługiwanie się różnemi temperaturami). Brak wypływa z dwuch 
okoliczności: 1° że w palniku Bunsena gaz nie w dostatecznej mierze miesza 
się z powietrzem i 2° że ilość dopływającego powietrza jest w nim za mała, 
aby się dało otrzymać spalanie całkowite.

Dla całkowitego spalania konieczne jest zmieszanie powietrza z gazem 
w stosunku mniej więcej 6:1; tymczasem w palniku Bunsena stosunek ten wynosi 
2:1 , najwyżej 3:1; o ile zaś otwory, przez które powietrze dopływa, zrobimy 
większe, płomień „przeskakuje”. Skutkiem wymienionych dwuch okoliczności 
spalanie w palniku Bunsena jest niedokładne i znany dobrze każdemu stożek 
niebieski w środku płomienia posiada temperaturę względnie nizką.

Palnik Mekera czyni zadość zasadniczemu wymaganiu, by przy możliwie 
najmniejszej wielkości płomienia jaknajwięcej gazu możliwie całkowicie spalić.
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Daje się to urzeczywistnić przez! 1° dokładne ustosunkowanie otworów, do
prowadzających gaz oraz powietrze, 2° odpowiednią budowę dolnej części pal
nika oraz komory, w której zachodzi mieszanie się gazu z powietrzem, oraz 
3° umieszczenie w górnej części palnika specjalnej kraty niklowej, uniemo
żliwiającej przeskakiwanie płomienia.

Tą drogą daje się otrzymać doskonała niemal jednorodność płomienia 
oraz wysoka temperatura, skutkiem czego osiągnięcie pewnego efektu termicz
nego za pomocą tego palnika może być uskutecznione w krótszym czasie, a więc 
przy oszczędniejszym użyciu gazu.

Fig. 1.

Fig. 1 podaje wartość temperatury w poszczególnych punktach płomie
nia palnika bunzenowskiego oraz palnika Mekera. Widzimy, że gdy tempera
tury w pierwszym różnią się w granicach 1260°, w drugim— zaledwie w gra
nicach 135°; pozatym najwyższa temperatura drugiego o 215° jest wyższa od 
najwyższej temperatury pierwszego. Tym się tłumaczy, że w płomieniu pal
nika Mekera dają się stopić takie metale oraz stopy, które dotychczas dały
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się topić jedynie przy zastosowaniu dmuchawek. Natomiast zastosowanie dmu
chawki do palnika Mekera pozwala podnieść temperaturę płomienia do 1800°,
co dotychczas dawało się urzeczywistnić je 
dynie w piecach o bardzo skomplikowanej bu
dowie i przy olbrzymim zużyciu gazu.

Dodajmy, że podane wartości tempera
tur ulegają pewnej modyfikacji przy posłu
giwaniu się palnikiem, temperatura Jbowiem 
płomienia zależy także od wymiarów i rodza
ju ogrzewanego przez płomień przedmiotu.

Fig. 2 objaśnia budowę zwykłego pal
nika Mekera (bez dmuchawki). Część I  za
wiera specjalnie skalibrowany otwór, przez 
który wpada gaz do kominka B. C oznacza 
wspomnianą wyżej kratę niklową (nikiel uży
ty dla jego względnej odporności chemicznej). 
Z boku narysowana jest ta krata, widziana 
z góry —  posiada ona budowę komórkowatą, 
przypominającą plastry miodu z tą różnicą, 
że przekrój komór jest kwadratowy. Krata 
C  przedstawia w ten sposób szereg kanałów 
o długości ok. 10 mm. i o przekroju ok. 4 
mm2.

Stosując tę samą zasadę w budowie, 
dało się obmyśleć i urzeczywistnić szereg  
najrozmaitszych pieców, wielkością i kształ
tem przystosowanych do odpowiednich celów.
W niektórych z nich przez mieszanie gazu z tlenem zamiast powietrza daje 
się otrzymać temperatura 2200°.

Niewątpliwie palniki Mekera mają przed sobą olbrzymią przyszłość i za
sługują na bliższe poznanie. sic.

Nowe Komety.

Od połowy czerwca mamy do zanotowania pojawienie się 4 komet, 
z których dwie, zdaje się, po raz pierwszy ujrzano, zaś drugie dwie należą 
do grupy komet o krótkim okresie obiegu, były już parokrotnie obserwowano 
i tego roku zostały odnalezione na miejscach, przepowiedzianych przez ra
chunek.

Komety dostrzeżone są następujące:
K om eta  1911a. P. M. Wolf, dyrektor obserwatorjum w Heidelbergu, na 

kliszy, otrzymanej w dniu 19 czerwca, odnalazł ślad komety. Kometa ta nosi 
jego nazwisko —  W olf ją poszukiwał systematycznie, opierając się na efeme
rydzie, obliczonej przez naszego rodaka Kamieńskiego na zasadzie obserwacji 
dokonanych w latach 1884. 1891, 1899. Kometa ta została odnaleziona bar
dzo blizko miejsca, przepowiedzianego przez rachunek, i wyglądała jako słaba 
gwiazdka 15-tej wielkości, otoczona mglistą masą słabo świecącą; z powodu
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	S. Kalinowski: Palnik Mekera.



