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La verificacio dels aparells de metabolisme o dels
calorfinetres indirectes de circuit tancat, es fa per com-
bustio d'una quantitat exactament coneguda d'alcohol.
Per a mesurar la quantitat d'alcohol cremat ban estat
utilitzats nombrosos models de pipetes, les quals havien
de reunir dues condicions : evitar absolutament 1'evapo-
raci6 de 1'alcohol, i mantenir constant la pressio del
liquid que crema. Per tal d'assegurar aquesta darrera
condicio, Benedict ha utilitzat un moviment de rellot-
geria que aixeca la pipeta amb una velocitat igual a la
del descens de l'alcohol, assegurant aixf una pressio
constant. Meyer empra un sistema de vasos comuni-
cants amb una gran diferencia de diametre entre els dos
vasos. El mes estret serveix per a la combustio i el mes
ample serveix de diposit, restant el nivell practicament
invariable. El metode de Benedict es molt complicat,
i el de Meyer es incomode, perque l'alcohol puja per ca-
pil•laritat, cosa que fa dificil la utilitzacio del ble d'amiant
que, com que no crema, no introdueix error en els calculs,
que aleshores no tenen necessitat de correccio.
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La pipeta nostra funciona corn un fiasco de Mariotte,

funcionament que assegura una pressio constant. El model

que presentern to tres aixetes, una a 1'extremitat inferior

de la pipeta, en comunicacio amb un tub d'i mm. de

diametre, que acaba amb un cremador en embut, el coil
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del qual es obturat pel ble d'amiant. Aquest tub es

curt si tot l'aparell ha d'estar tancat en la cambra de

respiracio durant el seu funcionament, i mes llarg si

nomes el cremador ha d'esser inclos en el circuit tan-

cat. Una de les aixetes de 1'extremitat superior permet

la sortida de l'aire quan s'omple la pipeta, i l'altra, pro-

veida d'un petit embut, es prolongada dins de la pipeta,

fins a sota de la graduacio d'aquesta, i serveix per a

'entrada d'aire durant la combustio. La pipeta, la part

graduada de la qual es de 15 cc., es dividida en decimes

de centimetre cubic. El joc de les aixetes es facil, i en

tot moment es pot saber la quantitat d'alcohol que ha

estat cremada.
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