
Verlichting 
De halogeenverl ichting is perfect en overbemeten. De regeling 
gaat elektronisch. De trafo zit aan de stekker. Bij de eerste druk 
op de knop gaat de bovenverl ichting branden, bij de tweede 
druk gaat de verlichting in de voet branden, bij de derde druk 
branden boven- en onderverl ichting, bij de vierde druk gaat de 
verlichting uit. Met twee schakelaars : plus en min, is het ver l ich
t ingsniveau te regelen. De bovenverl ichting is in het huis inge
b o u w d en beweegt mee met het veranderen van de afstandin
stelling. Hoeft nooit bijgesteld te worden . De onderverl ichting 
kan als construct ie niet dommer, maar werkt vreselijk goed . 
Insluitsels in edels tenen en kristallen konden er perfect mee 
bekeken worden . M a a r ook onze transparante zand preparaten 
deden het goed . 
Mij lijkt dat dit voor het bekijken van edelstenen een geweldige 
verlichting is. M e n noemt een edelsteen loepzuiver, als je met 
een loep van 10x geen insluitsels ziet. Maar dat is 10x opper
vlaktevergroting, ofwel ruim 3x lengtevergroting. Met de DV4 
halen w e 32x lengtevergroting, dat is 10x zo veel als bij de 
loepzuiver-bepaling! Schake len w e ook nog de bovenverl ichting 
in, dan wordt er nog een d imensie aan het beeld toegevoegd . 

Voorzetlens 2x 
A l s optie is leverbaar een voorzet lens 2x. Natuurlijk wordt de 
werkafstand hierdoor veel kleiner. Ik kan dit alleen aanbevelen 
aan special is ten die hier mic roscop i sche preparaten mee willen 
bekijken. Ik bekeek hier, met doorval lend licht, vulkanische as 
mee die in canadaba l sem was ingegoten. Met een vergroting 
van 64x gaf dit een scherp en schit terend s tereobeeld. Er is bij 
deze vergroting geen gebrek aan licht, omdat de verlichting 
overbemeten is. 
Omda t de lens er onder geschroefd moet worden is dit een 
handeling die je er niet gauw even tussendoor doet. De prijs is 
geen verrassing. Voor het bedrag dat je hiervoor moet pinnen, 
koop je minimaal een M B S 1 0 met voorzetlens! 

Minpunt 
ledereen die door deze m i c r o s c o o p keek had direct dezelfde 
kritiek. Dat betrof het glaasje in de voet waar het licht van de 
onderverl ichting door komt. J e ziet direct dat het een speciaa l 
glaasje is. Krassen daarop planten z ich voort in het hele beeld . 
Hoe Ze i ss dit op wil lossen weet ik niet, maar voorkomen is heel 
s impel : koop een A 4 overheadsheet en knip daar stukjes uit die 
over het glaasje gaan. Met é é n velletje doe je een jaar. 

Gratis tip 
Gratis tip voor Ze i s s of de koper in spe: plaats een c o m p e n s a 
tie-filter van gelatine, die van kunstlicht daglicht maakt, in de 
s tereokop. Dit kost een factor 2 aan licht, maar daar hadden 
w e toch genoeg van. Door plaatsing van een dergelijk filter ziet 
de microscopis t eindelijk de mineralen eens in de juiste kleur en 
kan hij ze vergelijken met de foto's in het Minera lennummer van 
G e a , mitsgaders deze G e a verlicht wordt door een blauwe 
dagl icht-gloei lamp (6 gulden) van 100 watt. DV4 en de micro
scopis t gaan dan met hun tijd mee. Want geloof me, daar gaan 
we in 2001 heen: daglicht-verl ichting van microscoopobjec t en 
literatuur. 

Conclusie 
De Stemi DV4 is een mooie en heerlijke mic roscoop . Makkelijk 
verplaatsbaar (een genot voor mensen met een handicap), direct 
gebruiksklaar, er hoeft niets bijgesteld te worden, beide oculairen 
kunnen onafhankelijk van elkaar ingesteld worden en de o o g 
afstand is s impel bij te stellen. Er is geen gereedschap en geen 
technisch vernuft nodig o m ermee te kunnen werken. Klaar voor 
uren achtereen microscoperen , ook als je iets aan je ogen hebt. 
Voor edelsteenbezit ters en micromounters gaat er met de S temi 
DV4 een wereld open . 

Echt jammer is dat de microscoop niet parfocaal is. Hoewel ik het 
als ervaren microscopis t niet nodig heb, moet ik stellen dat het 
toch wel ontzettend handig is. Advies aan Zeiss: pas het even aan. 

De prijs voor donateurs van G E A is ƒ 2990 - incl . B T W . 
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Grote goudconcentratie afkomstig uit 
aardmantel 

Een van de rijkste goudvoorkomens op aarde is een stuk o c e a 
nische aardkorst dicht bij het ei land Lihir, dat behoort tot P a p o e a 
Nieuw Gu inea en daar iets noordoostelijk van ligt. O o k andere 
elementen die elders schaars zijn, zoa ls die uit de platinagroep 
(palladium, platina, iridium, rubium, rhodium en osmium), maar 
ook minder ze ldzame metalen zoa ls nikkel en koper, komen 
daar in hoge concentrat ies voor. Aust ra l i sche onderzoekers 
hebben uitgezocht waaraan dat te danken is. 
Het geb ied ligt in de directe nabijheid van de grens tussen twee 
aardschol len: de ene is de zogeheten Paci f ische scho l , die s inds 
het O l igoceen (zo'n 30 miljoen jaar geleden) naar het wes ten 
wegduikt onder de andere, de zogeheten Aust ra l i sche scho l . 
Daarbij werd, zoa ls normaal bij een dergelijke subduct ie , een 
trog in de o c e a a n b o d e m gevormd (de Kilinailau-trog). Het o p de 
' rug ' van de Paci f i sche scho l meegevoerde Ontong J a v a Plateau 
botste omstreeks 10 miljoen jaar geleden tegen de w a n d van die 
trog op, waardoor het verder wegduiken werd be lemmerd . 
A l s gevolg daarvan bleef de Paci f ische scho l ter plaatse min of 
meer s teken. De in de nabijheid echter wel voor tgaande bewe
ging veroorzaakte vulkanische activiteit. 

Deze combinat ie van omstandigheden sch iep een situatie waarin 
de aardmantel b loots tond aan langdurig contact met vloeistoffen 
en vloeibaar magma . Vooral de circulerende vloeistoffen namen 
onder de ter plaatse binnen de aardmantel heersende oms tan
d igheden veel sporenelementen mee, die weer neersloegen in 
de ocean i sche korst, omdat daar de druk- en temperatuur lager 
waren dan in de dieper gelegen mantel . De onderzoekers veron
derstellen dat de tektonische processen , die leiden tot een al dan 
niet tijdelijk vertragen of s toppen van subduct ie , resulteerden in 
een uitzonderlijk hoge waarde voor de verhouding tussen v loe i 
stof en mantelmateriaal. 
Enerzijds is door het transport de ocean i sche korst aangerijkt 
aan de genoemde metalen, anderzijds is de aardmantel eraan 
verarmd. A l s gevolg daarvan werd de verhouding tussen de 
concentrat ies in korst en mantel voor de onderzochte elementen 
2-800 keer groter dan normaal . Dit konden de onderzoekers 
vaststellen aan de hand van enkele s tukken peridotiet (een 
typ isch mantelmateriaal) die ze als ' losdrijvende broks tukken ' 
(xenolieten) in de ocean i sche korst bij Lihir aantroffen. O p die 
xenolieten hebben ze, net als op de aan metalen aangerijke 
korst, diverse analyses losgelaten. Daarbij bleek onder meer dat 
de verhouding tussen de osmium- i so topen in het gouderts 
dezelfde is als die verhouding in het mantelmateriaal. Dat duidt 
ondubbelz innig op eenzelfde herkomst, wat in dit geval impl i 
ceert dat het erts in de ocean i sche korst bestaat uit materiaal 
dat uit de aardmantel afkomstig is. 
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