
Kwartsdraden .

C. vernon boys smelt eerst stukjes bergkristal en giet de ge-

smolten stof in holle pijpjes, zoodat zij later in den vorm van staafjes
te voorschijn komt. Zulk een staafje bevestigt hij aan een boog, die

m eene schroef is vastgezet; de pijl van den boog, een stroospriet

waaraan zich de punt van een naald bevindt, is ook aan het achter-

einde met een staafje bergkristal verbonden. De beide staafjes raken

elkander en worden met eene knalgasvlam verhit, zoodat zij aan elkander

gesoldeerd worden; zoodra dit geschied is, laat men de gespannen

boog los. Vooruit schiet de pijl. Het weeke bergkristal gaat mede

en wordt tot een draad uitgetrokken.

Wanneer men de aanleiding hoort noemen
,

waardoor de heer vernon

Kwarts is de algemeene naam voor eene groep van gesteenten,

waarvan sommige ook in ons vaderland overvloedig voorkomen. Het

duinzand en het zand van de Veluwe bestaan uit kwarts, de kiezel-

steenen (bepaald de witte) bestaan er enkel uit; het fraaie bergkristal,

waarvan vrij kostbare sieradiën worden vervaardigd, is eene door-

schijnende en kleurlooze soort van kwarts, terwijl agaat en amethyst

gekleurde soorten zijn.
Van zulk eene soort van kwarts, van bergkristal namelijk, worden

draden getrokken zóó dun, dat een fijn haar een dik kabeltouw is,

wanneer beiden zóó sterk worden vergroot, dat de draad de dikte

van bindgaren kreeg, en dat honderd kwartsdraden tot een bundel

samengevlochten te zamen de dikte zouden hebben van een enkelen

draad uit den cocon van den zijdeworm. Deze dunne draden zijn dan

bijzonder sterk; bedraagt de middellijn 1/200 van een m.M., dan draagt

hij met gemak een gewicht van 177 m.G. Hoe dun zij kunnen worden,

is onmogelijk te zeggen, daar zij zoo dun gemaakt zijn, dat een mi-

kroskoop niet duidelijk maakt waar de draad ophoudt. Eene middellijn

van
1/4000

van een m.M. is stellig geen grens, die men niet over-

schrijden kan. Dit een stuk bergkristal, dat de grootte van eene walnoot

heeft, zou men draden van de zoo even genoemde middellijn kunnen

maken, die men zes à zeven maal rondom de aarde zou kunnen slaan.
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no ys op dit denkbeeld kwam, zal men nog meer belang in de zaak

stellen. Het meten van kleine krachten geschiedt meestal met behulp
van aan draden opgehangen toestellen. Een magneetnaald, die aan

een draad opgehangen is, wordt uit zijn toestand van evenwicht ge-

bracht, wanneer men een magnetisch voorwerp in zijne nabijheid

brengt. Naarmate de magneetkracht grooter is, wijkt de stand, waarin

de magneetnaald tot rust komen zal, meer af van dien, waarin hij
zich aanvankelijk bevond. Maar zal elke invloed eene storing van den

magneetnaald tot stand kunnen brengen? Bevond de naald zich vrij

in de ruimte opgehangen, dan zou eene zeer kleine kracht eerder

eene afwijking tot stand brengen dan nu hij door een draad gedragen

wordt; de draad moet toch gewrongen worden. Is de draad te stijf

of te dik, verzet, hij zich tegen de wringing, dan openbaart de wer-

king op den magneetnaald zich niet door eene verandering van diens

stand.

Bij eene bepaalde stof is de hoek van wringing omgekeerd even-

redig met de vierde macht van de middellijn van den draad. Heeft

de doorsnede van een stuk koperdraad eene tienmaal kleinere middel-

lijn dan die van een ander stuk, dan is de wringing, die het eerste

onder don invloed van eenige kracht ondergaat, 10 XIOX^XIO
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of 10.000 maal zoo sterk als die welke de tweede ondergaat. Dunnere

draden maken dus telkens de gevoeligheid der instrumenten grooter

en kunnen het mogelijk maken krachten te meten, die in dikkere

draden geen voldoende wringing te weeg brengen.
De grens van gevoeligheid te verhoogen , ziedaar het doel, waartoe

draden van kwarts moeten strekken. Koper- en zilverdraad, waarvan

de middellijn minder dan een twintigste van een m. M. bedraagt
,

zijn

wegens hunne broosheid niet meer te gebruiken. De wringing van

zeer fijne draden uit den cocon der zijdewormen is onregelmatig.
Fijne glasdraden ondergaan op den duur eene verandering, wanneer

zij aan eene wringing worden onderworpen. Wordt de kracht, die de

wringing teweegbrengt, weggenomen, dan herneemt een naald , die aan

een glasdraad is opgehangen, niet weder precies denzelfden stand.

Al deze gebreken vindt men niet bij de fijne kwartsdraden; bovendien

z Ü n zij ongevoelig voor de scheikundige in werking van de bestanddeelen

der dampkringslucht, de middellijn is over de geheele lengte dezelfde

Rn zij zijn bijzonder sterk, zoodat de gewone draden 90 a 100 K. G.

kunnen dragen op eene oppervlakte van 1 cM 3 . Zulke draden zijn
sterker dan staal. Hoe sterker de draad is, des te dunnere draden

kan men gebruiken.
In het Wetensch. Bijblad van den vorigen jaargang, bladz. 66

,
deelde

de heer logeman reeds mede, dat vrrnon boys de proef van caven-

131811 roet behulp van een toestel met kvvartsdraden had herhaald en

dat de afwijkingen , welke hij hiermede waarnam, meer dan achttien

roaal grooter waren dan bij het gebruik van de toestellen
,

welke

roen vroeger voor deze proef gebruikte. De toestel , waarvoor de betere

draden vooral werden gezocht, was de radio-mikrometer, waarmede
de stralende warmte van eene kaars, van het vuur, van de zon, ja
van alles wat warmte uitstraalt gemeten zal worden. Het verschil in

uitstraling van warmte door verschillende gedeelten der maan wordt

er mede bepaald. De warmtestralen, welke een kaars uitzond, konden

er op een afstand van 228.5 M. mede worden waargenomen.
Eene proef, waarmede vernon boys de gevoeligheid van toestellen

voor kleine krachten aantoonde, was nog de volgende. Een zeer klein
sPmgeltje, dat ongeveer 3 mG. woog, was aan een kwartsdraad met

oene middellijn van ongeveer e J„ van een m. M. zoodanig opgehangen,
dut zijne oppervlakte een hoek van 45" maakte met de richting, waarin
een bepaalde toon zich voortplanten moest, opdat de geluidstrillingen
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liet spiegeltje konden bereiken. Het spiegeltje werd door den stoot

der luchtdeeltjes in beweging gebracht.

Of de draden van kwarts nog eene andere toekomst hebben ? Het

zou niet ónmogelijk zijn, dat er eenmaal een buitengewoon fijn zacht

en doorschijnend weefsel uit werd gemaakt; het zou mogelijk kunnen

zijn, dat het kwarts, dat gesmolten is geweest, een zeer gewaardeerde

stof werd voor de bereiding van kookkolven, retorten enz.; sterker

on bestendiger is het dan glas en bij eene plotselinge verwarming

springt het niet. Hoe dit zij, de uitvinding heeft eene ontzaglijk

groote waarde voor de kennis der oneindig kleine, maar in hare uit-

werking zoo geduchte krachten.

De figuur op bladz. 140 geeft eene voorstelling van de verhouding

der dikte van de kwartsdraden vergeleken met eenige andere draden.

1 stelt voor een fijn haar, 2 dun koperdraad, 3 glasdraden, 4 een

draad uit den cocon van een zijdeworm; 5 en 6 stellen kwartsdraden

voor. De afstand tusschen twee der cijfers op de schaal stelt van

een raM. voor.

G. Doyer+van+Cleeff


