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·· W .,ZeLtscbniltt fiir Whss. Miokr~skop~" z 1902. r. po. d&li w. Prantel i! G. ·Schneider ośzc.zęd:nościowy , spo'·sób · .zastępowalllia papierem żelatynowym drogich
wówczas sżkiełek nakryrwkowych. WobeC' dotkl.ilwych
b~aków marterilłłowych \odczuwa.nych ,l)e7JPC>Śred!n1«> po
W'o-jnie notatka . ta stala się 2lródłem pomysru nakry-

.wm»a. preparatów milkros11::oi>owych prz~zroczystym
· :celofatiem. POnieważ . jednak .celofan jest ciałem

. opty.cŻnie dwójłomnym, wyn:lJkły :Stąd jpewne trudności
w zastosOwani'll, j:eślil preparat petro.graficżny lub mineralogiczny miał ibyć prz;eznaczony do badań pmy
użyci.u milk.roskopu polaryz-acyjnego. P.rzy sk:ilz~w.e
ny<:h nikolach mli~opu polary.zacyjn~o · arkusik
ceiofanu wykazywał j.asnosza•re barwy interferencyjne, ·modyfiku'jąc takież barwy dwójłomnych ziarn minerallnych. Można było co p!1aWda. zaradzić tej niedcgódnośc!, użYwając do nakry.ci;a preparatu · dw(k:h
wstątek celofanu sklejonych ze ·sobą . w położeniu
s'knyżowanym. · Barwy interferencyjne obu arkusików
~elofanowych ulegają wtedy ikompensacj~ ()ałkowitej
t nie w·pływają . Da ba'liwy mtet'ferell'Cyjn~ ziarn.
Uzycie celofam za.miast trucmo wtedy dostępnych .
szkiełek ri.aktrywkowych okl:tZało się .m.ilmo wszystko
· dość ilclopotlilwe, ponieważ; jego powi-erzchnja przy zasyclum!iu baksamu . kanadyjski,ego marszczy się, co
w następstwie PowOduje zniekształcenie obrazu mikroskopowego. Równ ież ~ delilkatn.e rrysy, widoczne
nawet gołym okiem .na PQWie:t1ZChn:i: celofanu stanowilY przeszkodę ·w obserw;awani'u, zwłaszcza gdy nale, żało- .stoso-wać sl!ln:Vejsze povti.ększeni<a.
· Własnotci. optyożne ·celoDanu Z'OStąły natomi.a.st wyk«>rz~~ do i.n.tnego <:elu, mianowicie do 8p0'1'1Ułdza
n!,a· naojpro&tszych a tak nieodzownych w badaniach
m.ikrosJoopowych płyteik kompensacyjnych, jakim~ są
gipsówkil •. Wyolronanie gipsówk1 na~tręazało- wiele
trudno•ści! nawet rwytrawnym naszym preparato~om,
wy&żkolonyin W' Zakładzi.e Min.eralQ&i~znym U. J .
WpreW'dzi.e dzięki• doskon.ałej łupliwości. można . :uzyskać .i .gtpsu ·b anho Cienkie ·il d we .płyt.ld, zwłaSTZcza
jeśli odd.Żi-elanila t}"Ch płytek .do'lronuje się !p{ld wodą,
a to w celu wyk.orzystani.a . napięć powierzchniowych
wciskĄJącej silę wody_we .włoskowate szczelinki _łupli
wości. Mimo to . uzyskanie cienkich płytek gru:bośc'i.
· · (),054 inm było .zwykle r'Zeoią przypadku. Również
.· i· metodla zeszlirfowywani.a płytki, chodaż daje m~li
wość kontrolE jej grubości: na ,pod:Stawie barwy 'inte~
·ferencyjnej, ni-e dQprowa~a do pomyś'lnyc'h · wym-
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Przegtqd Geologiczny nr 3 sygnalizował ;uż o tym
celotanu w notatce J. Burka pt. ·" Zasto· .
sowanie kompensatorów celofanowych do mikrosko. pów polaryzacyJri,ych".
~ado~owanju

k~ Zl tego pOwOdu, że na skutek na~jnie- latwej łupliwości ,gipsu odrywały się mniejsze lub więk
sze płatki!, pokrywające w pcstacil kier powierzchnię
szlt:fu. DO' tych trudno*ci" dołączała si;ę sprawa należy
tego orientowani-a k~runków optycznych · płytki gipsowej w stosunku do krawędzi s:d: iełeik stan<ltwiących
oprawę . gipsówki. Te wazystlcie ltrud.noścL są zdaje się
pmyozy.ną dość wysokiej ceny tego prostego przyrzą
du. W powojennym katalogu jednej z wytwórnL · optycznych eenę tę podano na 12 dolarów.
W zakla~ie Mineralogicznym .U. J . wykonana została
płytka ·kompensacyjna
z celotanu jeszeze
w 1946 r. Postępowarue· jest ba~o proste, z większego .
arlrusza celofanu, ja·ki 'można ,było :nabyć . do celów·
go-spodarstw domowe-go, wycina się prostopadle do
dtelLkaitlnych-śrnugow.ań 11rzy dh.J2sze .wstążlrl ~ nakłada
slę Dla siebie w połotenm z:go.d:nym co do kierunków
o.ptycznych. Ponieważ arkusz celotanu wykazuje nie- ·
znacrme. zmiany gru.bości. należy trzy .wycięte ·i nało
żcme na si,e bie wstążki talls: przesuwać względem siebie w kieru.rillru ich długości!, by pmy -skrzy2owanych
nikolach lub polarolda~h mo.żna bykt uzySkać żądti:ną
ba.T'W'ę ..interferem:yjną czerwonego fioletu, odigrani•
czającą barwy I :iJ II rzędu ~Jkali NeWtona. Gdy pojawi
sl:ę żądana . barwa, wycina się dany IQdcinek pa~ma
trzech wstąZek i kolejno przykleja• się j.e rozcieńczo:..
reym !balsamem karitadyjskim oo płytkę szklaną, wynrla.rami dostosowaną do SZ!C:Zel:iny mikroskopu, prz.ezn.acrZJ«'mej rui pomie97lczeni~ :kompenmtorÓW. Podczas
skleJania należy urrllkać tworzenia ~ ban~ek w bal,..
samie. P<l nakryciu preparatu drugą płytką szklaną . ·
suszy się .go_ w te!bperaturze nl!:oło 40° w s~ce.
U:zysk.a.na płytka daje .na Całej .swej długości . jednostajną bairwę interferencyjną ~ną. Nierówności · ·
i rysy na ceio.fanie nie działają ujemnie. •gd~ płytka
umi-eszczona przed obi-ektywem nie leży w pła·szczyź
nie ostr<Jści obrazu powiększenia. mikroskowwego.
W ł'ezultacie pole wid:zenia mi,kroskopu po założenilu ·
płyt;kj .c elofanowej międrŻy skrzyżowenym'l: nikolami
· je'St J."ÓWllomiernie czerwone. · .·
· ·Kienmki qnyozne ·płytkil celofanowej orientuje się
podobnie jak w gipsówce: drgania wiązki świetlnej
szybszej o spółczynmk:u żaŁamanla świat~ n a Uf!tawia się róWIOOlegi~ do dłuższej JtT.awędzL oprawy ~k,la
nej; drgania wiązki wolniejszej o spółczynniku . zała
mania światła nr biegną równolegle do krótszej płyt~
ki. Orientację otPtyczną .płytki! celOfanowej sprawdzla
&~ por()wnująe ją :Z ~wką lub ~ krysrz.tałkami mikrosk.opowymil o znanym znalru optycznym (cyrkQn,
a'l)atyt 'itd.). W praiktyce wystar.c za .ustawiE!lie WBtęg
celofanowych ich delikatnynn smtT.gQwaniem · i! prą~
kowaniem na powierzdhnt w po:zycjlr poprzecznej do
dłUŻISze.j krawędzi> płytek

l
l

l

oprawy .

Z ostatniej chwili
.,Pracownicy Zak~adu Poligrafłcznr go PP "Wydawnictwa Geołogicz- ·
ne" realłzuJąc lobowiązania dla uezczeoia XXXVI rooznlcy WlelkleJ
: Soejalistycznej RewolucJi Pałdlternll~owej wykonaD dnia · 20 lł~topada
br. roemy plan produkcji.
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