Crónica
VIDA UNIVERSITARIA
CURSOS DEL SEMINARI

DE

PEDAGOGÍA

En sortir aquest número hauran comencat els següents cursos sistemátics:
P R I M E R C U R S : Pedagogía, a carree del Dr. Joaquim XIRAU, Director del Seminari de Pedagogía (dilluns i dimecres, de 6 a 7 de la tarda).
Introdúcelo a la Filosofía, a carree del Dr. Ramón ROQUER (dimarts, de 7 a 8 de
1? tarda).
Psicología infantil, a carree del Dr. Emili M I R A (divendres, de 7 a 8 de la tarda,
a l'Institut d'Orientació Professional, Urgell, 187).
Fisiología humana, peí Dr. Josep M. a BELLIDO (dimarts, de 6 a 7, a l'Institut de
Fisiología, Facultat de Medicina).
Metodología de V ensenyament secundan, peí Dr. Josep ESTALELLA (dilluns, de 7 a 8).
Metodología de rensenyament
primari, a carree de diferents professors de l'Escola Normal de la Generalitat de Catalunya (dimecres, de 7 a 8).
S E G O N C U R S : Pedagogía, Dr. Joaquim XIRAU (divendres, de 7 a 8).
Principis de Filosofía i Psicología, Dr. J. FARRAN I MAYORAL (dimecres de dos
quarts de 7 a dos quarts de 8).
Psicotccnica educativa i Psico patología infantil, Dr. Emili M I R A (dijous, de 7 a 8,
a l'Institut d'Orientació Professional).
Fisiología aplicada a VFscola i Higiene escolar, Dr. Josep M. a BELLIDO (dimarts,
de 7 a 8, a l'Institut de Fisiología).
Oportunament s'anunciaran cursets monográfics i conferencies publiques.

CONFERENCIES

DEL SEMINAR]

DE PEDAGOGÍA

El dia 19 de novembre ocupa la tribuna del Seminari de Pedagogia el nostre comíany de redacció Dr. Rafael CANDEL I VILA. dissertant sobre "Les ciéncies de la
naturalesa davant les realitats de l'escola activa".
Una evocació de l'escola antiga malmesa. peí memorisme, pels llibres de "lligons
de coses" i per la manca d'objectivitat, va permetre al conferenciant situar l'ensenyament de les ciéncies de la naturalesa dins deis principis i deis métodes de l'escola activa.
Fixant la seva atenció preferentment en el que fa referencia a la Historia natural,
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el Dr. CANDEL I VILA ana descabdellant el métode per ell adoptat a l'Institut-Escola
de Barcelona. Les llicons han de teñir un carácter purament práctic. Davant l'alumne
aniran desfilant successivament, encara que sense un criteri d'ordenació taxonómica,
animáis, plantes i minerals diferents. Cada noi ha de fer un resum al seu quadern
del que ha observat, resum que il-lustrará amb una serie de dibuixos del natural. La
missió del professor queda limitada a desvetllar l'esperit d'observació de l'alumne,
entaular amb ell el diáleg fruitós en descobriments, dirigir i encarrilar les discussions
deis deixebles davant determinat tema d'estudi, esseht de remarcar que aqüestes discussions son altament profitoses a l'afinament de la sensibilitat.
Cal seguir, dintre de l'ordenació de coneixements propia del métode cíclic, l'evolució de diferents plantes que, observades a la tardor i a la primavera, donaran una
idea del panorama de la vida vegetal; l'observació del cap-gros i la seva transformad o gradual en granota; l'estudi d'una serie d'exemples escollits de costes amb dunes
deltes, etc., serveixen per a fer comprendre també l'existéncia d u n a evolució del relleu i de les línies geográfiques.
El conferenciant mostrá a l'auditori una serie de treballs deis seus alumnes de
Tlnstitut-Escola. El quadern de classe de cada alumne constitueix el millor testimoni de la tasca per ells acomplerta i suposa un seguit d'observacions fetes directament
pels escolars sense els inconvenients que tindrien les d'un llibre de text que en tot cas
solament significaría un recull d'observacions fetes per l'autor i completament mortes
per a l'alumne.
Tant els nois que van a l'Institut-Escola a fer el batxillerat, com els que solament
cerquen una ampliació de l'ensenyament primari, surten amb un cabdal de coneixements degudament graduáis al seu temperament i preparado. És innecessari dir que
aquest mateix sistema d'ensenyanga pot aplicar-se a les escoles primáries, donant un
carácter objectiu ais temes d'estudis en front deis antics métodes emprats per les escoles centralitzades i memorístiques que consistien a fer aprendre de memoria un llibre de "Lligons de coses).
L'esperit de lliure observado permet desenvolupar un sentit de responsabilitat del
noi. L'any passat, un grup de nois de l'Institut-Escola estigué en condicions de fer
una visita al Museu de Ciéncies Naturals sense l'acompanyament de cap professor. La
mateixa classe ha arribat a funcionar sense professor, demostrado ben palesa de
qué l'esperit d'autonomia i responsabilitat ha reeixit sobre el sistema de la palmeta i
els cástigs corporals, que ensombrien l'horitzó de tota escola del segle passat.

CURSET

SOBRE ESTRUCTURES CRISTA "LINES.

A l'Institut
la inaugurado
mitjangant els
blicar quelcom

de Cristal-lografia i Mineralogía de la nostra Universitat hom ha fet
oficial d'una instal-lació per a l'estudi de les estructures cristal-lines
raigs X. A les planes de C I E N C I A hem tingut l'avinentesa de pusobre tan interessant qüestió.

El Dr. Francesc PARDILLO I VAQUER, catedrátic de la Facultat de Ciéncies i cap
de l'esmentat Institut, ha comencat un curset d'informació sobre l'aplicació deis raigs X
al descobriment de lestructura deis cristalls, al qual venen assistint un nodrit grup
d'estudiants i professors de dita Facultat. Acabada la part que podríem dir informativa es procedira a l'estudi de les estructures de diferents minerals cristal-litzats del
nostre país.
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Aquesta és la segona instal-lació dedicada a l'estudi de les estructures que funciona
a la Península Ibérica. La primera inaugurada fou la de 1'Instituí Rockefeller, creat
a Madrid grácies al mecenatge d'aquest milionari nordamericá.

Club Muntanyenc
B a r c e l o n é S

La secció de Ciéncies d'aquest benemérit Club ha anunciat el segon cicle de conferencies de divulgado, dedicat a
l'estudi de la Geografía de Catalunya. A l'estatge social, PlaCH de Francesc Maciá, 3, ier., s'aniran descabdellant aqüestes conferencies, en els dies
que s'assenyalen a continuado, a tres quarts de vuit del vespre:
"Paleografía de Catalunya", per N . LLOPIS I LLADÓ (8 de novembre).
"Orografía", per Ramón de SEMIR (15 de novembre).
"Hidrografía", per Jaume MORELL (22 de novembre).
"Hidrología subterránia", per J. F . de VILLALTA (29 de novembre).
"La costa catalana", per J. M. FONT (6 de desembre).
"Geología", per Joaquim FOLCH (13 de desembre).

'

"Prehistoria", per M. S U S T I PAGES (20 de desembre).

"Topografía i Cartografía", per Josep CLOSES I MIRALLES (27 de desembre).

En la sessió científica del ier. d'octubre es dona compte
de l'assisténcia de la Institució, representada peí D r . Josep
R. BATALLER, a les festes del Centenari de la mort de M A R TÍ D'ARDENYA. S'acordá posar-se en contacte amb Cavanüesia i altres revistes per a
h publicació deis treballs botánics de MARTÍ molt especialment els referents al sexe
de les plantes.
El soci Sr. BOTEY dona compte del traspás de l'insigne zoóleg Jaume BARRERA, de
Teiá. També es dona la not'cia d'haver mort el P . LAFUENTE, de Pozuelo de Calatraia (Ciudad-Real), conegut pels seus estudis de coleópters.
El Sr. LLOPIS comunica la troballa, al Sil-lúric de la Cerdanya, d un fóssil^ nou
per a Catalunya, el Calymcnc TristanL Aquest senyor, amb el Sr. VILLALTA. está estudiant una nova fauna triássica trobada per ells.
El Sr. LLOPIS, amb el Sr. CRUSAEONT, lia trobat al jaciment de Sant Quirze de Tertassa el Dinotherium giganteum Kaup var. lacvis.
El Sr. AGUILAR-AMAT presenta una nota sobre la resistencia vital del caragol de
Cuba, Caracolus merginallotdes, i dona compte que els dits caragols han criat en el L a boratori de MaHacologia del Museu del Pare.

Institució Catalana
d'História Natural

El Sr. BOLOS llegí una nota sobre una gramínea Oplismenus

undulatifolius,

:

planta

rova per a la flora ibérica i que fou descoberta al cantó suís de Tessino.
El germá SENNEN tramet el raport de la seva tercera campanya botánica al Marroe, en 1932.
El D r . BATALLER presenta, de part del Sr. Doxc IEUX, de la Universitat de Lió
(Franca), un treball que surtirá al Butlletí de la Institució i que titula "Notes paleontológiques sur quelques nummulites de l'Espagne", 011 fa la descripció d'exemplars
lecollits a Catalunya i Andalusia. El D r . BATALLER dona també compte de diferents
recerques paleontológiques cine suara té entre mans.

13^
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El Dr. FONT i Q U E R comenta la troballa del Senecio aurícula Bourg. a Sanahuja. Es
tracta d'una planta relativament rara a Catalunya.

U n n o u petit planeta

El prof. VAN BIESBROECK, a Yerbes, i el prof. G. N E U J MIN, a Siméis, han descobert gairebé simultániament, un
nou petit planeta de curt període, que és designat 1932 P B . El D r . A. KAHRSTEDT ha
deduit els seus elements el-líptics de les quatre observacions de Yerkes : un moviment
dúirn mitjá de 1.754" i un període de 2.o'3 anys. Els únics dos petits planetes coneguts
que teñen un període tan curt son: Eros (1.76 anys) i el planeta Reinmuth (1.83 anys).
Aquesta darrera xifra relativa al planeta Reinmuth, ha estat obtinguda recentment a
l'Observatori de Johannesburg.

L'origen i l'evolució d e
les estrelles dobles

Sobre l'origen de les estrelles dobles s'han fet tres
hipótesis: teoría de la captura, teoría deis nuclis independerás formats al sinus de la nebulosa originaria,
teoria de l'escissió. Aquesta darrera consisteix a admetre que les estrelles dobles neixen
per divisió de les estrelles simples en un període poc avangat de llur evolució o ádhuc,
ja des de l'estat de nebulosa; aquesta divisió es produeix per la sola acció de les
íorces intríiiseques, tais com la gravitació i la forga centrífuga. L a teoria de l'escissió
explica perfectament Inexistencia de les Cefeides, deis binaris espectroscópics (estrelles dobles molt próximes per ésser decel-lades per l'observació directa), de les estrelles triples i quádruples. No obstant, topa amb serioses dificultáis per a explicar
les bináries visuals. Amb tot, aquesta darrera hipótesi és la mes satisfactoria. (P. B A I ZZ, Rcvuc Scientifiquc,
23 juliol 1932).

L expaflSÍÓ d e
l ' U n i v e r s

Les observacions astronómiques demostren que les nebuloses
espiráis s'allunyen de nosaltres a una velocitat proporcional a la
distancia. Aquest moviment no es produeix en relació a un centre,
sino que es tracta d'una expansió general. Les dades recents confirmen la teoria de
De SITTER, descabdellada i modificada per FRIEDMANN i LEMAITRE. A. EDDINGTON., en

un recent treball publicat a Natura (marg, 1932), fa un bon resum daquesta qüestió
i estudia l'esmentat moviment de les neuloses espiráis. Remarca el fet que la llei de
gravitació d'EiNSTEiN conté un terme dit terme cdsmic que en les aplicacions ordiíiáries (al sistema solar, etc.) és generalment, negligit, degut a la seva petitesa. Pels
seus efectes, aquest terme representa una forga de repulsió directament proporcional
a la distancia; per tant, a grans distancies, pot assolir valors molt importants. Sembla que, a l'origen, la repulsió fou compensada per l'atracció ordinaria, i aquest estat
d'equilibri és el que s'anomena Univers einsteiniá. Pero ens trobem ací davant d'una
condició d'equilibri inestable, on sembla que la repulsió hagi sobrepujat la gravitació,
la qual cosa produeix una expansió general de l'Univers, que sembla que tendeix a
doblar les seves dimensions cada 1.330 milions d'anys. Aquesta xifra depén d'una
"constant cósmica", que és, simplement, la fracció inversa del quadrat del radi de corbatura del món en equilibri (Univers d'Einstein). E n efecte, aquesta constant pot ésser
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interpretada sigui en el sentit d'una forga de repulsió, sigui com a mesura de corbatura. Segons el Sr. EDDINGTON, tal constant entra en joc en la física de l'átom i ádhuc
vindriá a ésser la clau mes important per a la solució de l'enigma deis protons i deis
e1ectrons.

El Proí. Piccard prep a r a Ull nOU v i a t g e

Després de la darrera ascensió del Prof. PICCARD a
l'estratosfera—de la qual i deis seus resultáis tractarem
en el proper número de C I E N C I A per un article del P . Ignasi P U I G — , s'anuncia una tercera excursió, que tindrá lloc a comengaments de l'any
vinent, des de la badia Hudson, a 1'América del Nord.

L'origen deis
aigs g a m m a

Sota aquest títol, R. RUTHERFORD publica a Nature (26 marc.
1932), un interessant article.
E s sap, j a fa temps, que determinats elements rádioactius emeten raigs penetrants del tipus deis raigs X—els anomenats raigs gamma—l'origen
deis
quals no ha estat posat en ciar. Existeixen diverses hipótesis, entre les quals és difícil
d'escollir, degut a l'escassesa de detalls que posse'im sobre l'etructura del nucli. H o m pot
suposar que l'emissió de partícules beta durant el curs d'una transformació, ocasiona una
considerable pertorbació del nucli resultant, algunes de les partícules alfa o protons, del
qual passarien a un nivell d'energia molt superior al normal; pero després d u n intérval brevíssim retornarien al nivell normal emetent l'escreix d'energia en forma
ce partícules gamma, d'una freqüéncia determinada. Segons les concepcions de la mecánica ondulatoria, hi hauria algunes petites probabilitats perqué, durant aquest breu
intérval, algunes de les partícules alfa que es troben a nivells superiors, s'escapin del
nucli. Aquesta hipótesi h a donat lloc a experiéncies importants. Amb elles s'ha posat
en ciar que en una transformació radioactiva les partícules alfa son expulsades, generalment, a la mateixa velocitat; posteriorment. pero ROSENBLUM posa en ciar que
l'element tori-C emet, no un. sino cinc grups de partícules alfa. La destrucció artificial de determinats elements lleugers per efecte d u n bombardeig mitjancant partícules
alfa ha estat, també, objecte d'estudis. E n 1930, BOTHE i BECKER remarcaren que sotmés al bombardeig deis raigs alfa, el beril-li no emet protons, com el b o r o el nitrogen pero dona una feble radiació mes penetrant que els raigs gamma del radi. L'absorció d'aquesta radiació, durant el seu pas a través de la materia, ha estat examinada
per ia Sra. Cu RÍE-JOLIOT, els S r s . JOLIOT i WEBTER. Molt recentment, la revista Nature
(27 febrer 1932) publicava una lletra del Sr. CHADWICK, en la qual emetia l'opinió
que el beril-li borabardejat deixa en llibertat un eixam de partícules no carregades d'electricitat, o nentrons, d'una massa aproximadament igual a la de l'átom d'hidrogen.
La idea de la possible existencia de neutrons, és a dir, unitats nuclears, de massa aproximadament igual a 1 privats de cárrega eléctrica i resultants d'una combinado íntima entre un protón i u n electrón, no és nova en la ciencia, pero no s'ha pogut, encara, demostrar. E l neutrón posseiria propietats particulars que li permetrien d'acostarse estretament ais nuclis, d'entrar-hi. L'estudi deis efectes d'aquestes col-lisions seria
del mes alt interés. Heus ací u n nou camp de recerques.
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IsÓtops

Treballs recents deis prof. E. F. BARRER, D. M. DENNISON i J. D.
HARDY, de la Universitat de Michigan han confirmat l'existéncia d'átoms d'hidrogen d'una massa doble de la d'un átom ordinari del mateix element. Segons
els autors esmentats, aquests átoms pesats d'hidrogen es troben presents en el clorur
d'hidrogen—que és la substancia emprada en llurs manipulacions—en la proporció d'i
per 35.000 átoms d'hidrogen ordinari.
*** g n u n a n o t a s o b r e l'estructura superfina del plom, el físic japonés Sr. MuRARAWA ha confirmat l'existéncia de l'isótop de plom de pes atómic 204, que SCHULER
i JONES ja havien trobat. A l'ensems, el Sr. MURAKAWA afirma que, contráriament a
l'opinió de KOPFERMANN, existeix un altre satérit que ha d'ésser atribuít a un isótop
pesat Pb 210 . L'existéncia d'aquest darrer seria confirmada per les indicacions de l'interferómetre LUMMER-GCHRCKE. La relació de les proporcions en Pb** i Pb307 és
igual a 1:25 i l'existent entre Pb204 i Pb210 com 8:1.

S e r r e s circu
lars modernes

Grans perfeccionaments s'han fet en aquests darrers temps en
les serres circulars per tallar barres rodones, quadrades i tota
mena de perfils laminats. Aquesta máquina, la manera de treballar de la qual és semblant a la d'una fresa i que, per tant, hauria de permetre tallar
amb velocitats i avancos d'acord amb les liéis que regeixen el treball en les freses, posada en el taller no ha donat els resultáis esperáis; s'ha de dir, pero, que essent una máquina tan senzilla, generalment está en mans de manobres i d'aquí, en part, la causa de la
sovintejada trencadissa de dents i enganxades. La finalitat de la serra circular és tallar una barra o un perfil laminat bé i depressa; d'ací la necessitat d'ésser una máquina
rígida i molt manejable. L'últim model de serra moderna que s'ha fet i que dona uns
resultáis immillorables és el tipus de serra d'avang hidráulic automátic i de fixació de
la pega amb pressió hidráulica; aquesta máquina está equipada amb una bomba d'oli
que subministra la pressió necessária en els dos mecanismes. El mecanisme de fixació
de la pega consisteix en el sistema corrent de caragol i femella que serveix per salvar
les grans diferencies de mides de les peces a tallar; pero la femella no és fixa, sino que
és moguda per un pistó accionat per la pressió de la bomba, el qual d'una manera rápida, afluixa o bé acolla la pega a tallar; d'ací una gran rapidesa en els temps de maniobra entre tall i tall.

El mecanisme d'avang de la serra está accionat per un pistó que rep pressió per les
dties cares i així manté la serra en una posició rígida que no li permet avangar ni recular només que el que permet una bomba auxiliar de reglatge de Tavang; aixó fa
que la serra no tingui tendencia a enganxar-se com succeeix amb les serres mogudes
per cargol i femella, en les peces de les quals un joc és inevitable. A l'ensems, un mecanisme de válv.ules i tuberies fa que Tavang de la serra no sigui constant en tot el
temps del tall, sino que el conjunt del mecanisme fa que l'esforg per dent de la serra
varií entre certs límits admissibles i d'una manera automática tenint mes avang en
comengar i acabar que no al mig del tall d'una barra rodona i aixó d'una manera automática, aprofitant així millor la potencia de la máquina i obtenint com a resultat un
temps de tall mes c u r t ; a mes, la duració del disc de la serra és augmentada.
Un exemple d'aixó son els resultáis obtinguts amb una serra d'aquest tipus, que
per a tallar trossos d'una barra de 200 mm de diámetre s'estava 14 segons de promig per
a la maniobra entre tall i tall i 52 segons per tallar o sigui un total de 66 segons per
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tall; així mateix, per a tallar una viga doble T de 400 mm d'alcada, el temps de tall
sense maniobra era de 30 segons.—J. V. Ll.

A Dinamarca, la casa Burmeister & Wain x acaba de
construir un motor Diesel, el qual, actualment, és el mes
gran del món, capa? per a desenrotllar 21.000 cv en marxa normal. La mateixa casa, amb l'experiéncia d'aquest darrer motor, té el propósit de construir-ne un altre de 40.000 cv, car, segons afirmen els esmentats constructors, contra la creenga general, el preu del fluid eléctric a base de motors Diesel en
grans unitats pot competir amb les centráis hidráuliques i les térmiques de vapor.
El motor de 21.000 cv que acaba de construir és per a la central eléctrica de Copenhaguen i, segons les proves efectuades, la casa garanteix un consum de 177 grams
per cv-hora, desenrotllant el motor una potencia de 17.000 cv i un consum de 183
grams per cv-hora, treballant el motor a plena carrega.
Aquest motor és de vuit cilindres d'un diámetre de 840 mm i de 1.500 mm de carrera i funciona a unes 180 r. p. m.; és del tipus de dos temps i doble efecte, disposició que permet obtenir la máxima potencia amb el mínim volum de motor i, per tant,
economía en el preu de cost del mateix. La injecció del combustible, que és del sistema d'injecció sólida sense compressor, s'efectua per mitjá de dues bombes per cilindre, una per a cada tapa, i aqüestes bombes que funcionen a una pressió de 350 a
420 Kg. per cmq, subministren cada'una el combustible a 3 válvules d'injecció o toberes, les quals asseguren un bon repartiment del combustible en Taire de dins del cilindre i, per tant, una combustió mes perfecta.
És de notar que en els motors de doble efecte hi ha una part molt enutjose, que son
les estopades per a la tija del pistó; pero, per a obtenir una gran potencia específica,
s'ha fet del tot necessari resoldre aquest problema. També és de notar la disposició
de les válvules, sobretot en la part inferior del cilindre; en aquest motor, s'ha adopíat el sistema de válvules de pistó, de les quals la corresponent a la part inferior del
cilindre és un «pistó anul-lar.
Segons els diagrames fets en plena marxa s'obté una pressió mitja indicada de
745 Kg cmq i tenint en compte que la pressió mitja efectiva era de 6'i3 Kg cmq, resulta un rendiment mecánic de o'82. El rendiment global del motor (suposant que el
combustible emprat fos de 10.000 calories/Kg) és de 3 5'6 % treballant el motor a 8
décimes de plena cárrega.

El motor Diesel
mes gran del món

L'admissió de l'aire net s'efectua per unes obertures situades en la part central del
cilindre, que descobreix el mateix pistó; aquest aire és injectat a pressió molt baixa,
0.1 atmosferes, per mitjá de dues bombes del sistema de cilindres en forma d'un vuit
(Sistema Root).
Una part a la qual la casa constructora dona molta importancia és un esmorteídor
de vibracions de torsió aplicat a l'eix cigonyal, aparell usat ja de molt temps en els
motors d'explosió de molts cilindres, pero que aplicat a aquest motor resulta de grans
dimensions i d'estudi
1

celona

complicat.

Els motors que construeix la casa La Maquinista Terrestre i Marítima, de Barson llicéncia Burmeister & Wain.
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El motor de 40.000 cv que, com diem, la casa pensa construir, tindrá les mateixes
climensions de cilindres, pero en tindrá dotze en lloc de vuit i, a mes, augmentaran la
marxa del motor fins a 187 r. p. m.—J. V. Ll.

I

Un nou model
ue pirómetre

El pirómetre termo-eléctric tot i ésser tan necessari, té el seu
ús limitat degut al seu preu, i també a les seves reparacions. Aixó
fa que s'hagi provat diverses vegades l'ús de pirómetres dilatométrics, els quals teñen la principal característica de llur baratura; pero la poca
precisió, així com la temperatura molt limitada que poden mesurar, els feien ineptes
per a treballs de forns de cementado i altres tractaments térmics de l'acer. Darrerament, M. JAUMIER n'ha fet un que s'ha assajat amb éxit, el qual consisteix en la
ddatació d u n a barreta de metall especial, níquel-crom-tungstén, junt amb ferro i
manganés, aHiatge que té una dilatació molt regular i permet mesurar temperatures
fins a 1.000o d'una manera constant i fins a 1.100o d'una manera intermitent; aquesta
barreta está dins d'un tub de silici molt llarg, l'extrem del qual es sitúa dins del forn
i la dilatació de la barreta es transmet per mitjá d'una tija a un sistema amplificador
de palanca que mou 1'águila d'un quadrant situat a fora el forn. El tub i el quadrant
fan un sol conjunt, el qual, degut a la magnitud de les forces de dilatació que entren
en acció el fa un aparell molt apte per a pirómetres registradors i pirómetres autoreguladors de temperatura per a mantenir una temperatura constant. E n quant a la
precisió, no té res a envejar ais pirómetres termo-eléctrics, si no passa de 1.000o. Com
a exemple direm que en un assaig, després de funcionar durant 11 hores de servei constant a una temperatura de 1.100o, el desequilibri de l'agulla era d'un grau per hora.
L'aparell té un sistema graduador de l'agulla que permet graduar aquesta i portar-la
a zero molt fácilment en cas de deformacions permanents de l'aparell.—J. V. Ll.

La fabricació
del gluciní

L a gran afinitat del glucini per a l'oxigen i el carboni i el seu
elevat punt de fusió (1.300o C) han impossibilitat l'aplicació a l'obteniment d'aquest element deis procediments industriáis de fabricació de l'alumini i del magnesi a partir d'un electrólit fos. El Sr. A. STOCK ha emprat
una barreja de fluorur de glucini i de fluorur de bari, tractant el bany a 1.400o C. El
glucini fos es diposita sobre un cátode de ferro refredat per circulació d'aigua.

