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Hierboven zijn tevens op zeer sterk vergroote schaal 

de afwijkingen van het soortelijk gewicht en die van 

de brekingsindices grafisch voorgesteld. Uit de teekening 

blijkt, dat over het algemeen de beide lijnen een vrijweI 

parallel beloop hebben, zoodat aan het causaal verband 

tusschen beide genoemde afwijkingen niet getwijfeld 
kan worden. 

In verband hiermede moge thans het volgende op
gemerkt worden: 

Uit de tabel blijkt, dat de afwijkingen van de atoom

gewichten der verschillende onderzochte soorten silicium 

van het gemiddeld atoomgewicht (uitgerekend onder de 

aanname dat de stoffen zuiver zijn, en het verschil in 

soortelijk gewicht veroorzaakt is door verschil in meng

verhouding der isotopen), altijd beneden 0.01 blijft, 

terwijl 

wijking 

De 
grenzen 

Verd 

waarsc 

wijkinge 

staand 

door de 

bijmengs 

redenen 

1°. l
dat het 

zUlveren 

de moeil 

werkinge 

grammen 

bijmengs 

pag. 55) 

2°. I 
betrekke 

door her 

Dit wett 

geheel z 

met me~ 

3°. [ 
vonden 

Amerika 

eene grl 

in de ov 



I 

:/. 

~te schaal 

die van 

teekening 

~n vrijwel 

verband 

~etwijfeld 

nde op

~ atoom

silicium 

nder de 

'schil in 

meng

t blijft, 

91 

terwijl het gemiddelde der absolute waarden dezer af

wijkingen slechts 0,004 IS. 

De geiijkheid in atoomgewicht kan dus binnen deze 

grenzen ais vastgesteld geiden. 

Verder kan men met eene aan zekerheid grenzende 

waarschijnlijkheid besluiten, dat deze zeer geringe af

wijkingen niet veroorzaakt zijn door een werkelijk be

staand verschil in de verhouding der isotopen, maar 

door de aanwezigheid van geringe hoeveelheden van 

bijmengselen. Voor deze opvatting zijn de volgende 

redenen aan te voeren: 

10. Het is bij meerdere onderzoekingen gebleken 

dat het vrijwel onmogelijk is, eenige stof in volkomen 

zuiveren toestand af te zonderen. Hier werd bovendien 

de moeilijkheid in sterke mate vergroot, doordat aIle be

werkingen moesten worden uitgevoerd met slechts weinige 

grammen stof. Ook van uiterst geringe sporen van een 

bijmengsel kan de invloed zeer merkbaar zlJn (vgl. 

pag. 55). 
20. In vele gevallen werden de eerst aanwezige, 

betrekkelijk zeer merkbare afwijkingen belangrijk verkleind 

door het herhaaldelijk toepassen der zuiveringsmethode. 

Dit wettigt de onderstelling, dat de bedoelde afwijkingen 

geheel zouden verdwijnen, indien het fractioneeren slechts 

met meer stof had kunnen worden uitgevoerd. 

3°. De laagste waarden voor het S.C. werden ge

vonden bij het Hollandsche, het Duitsche en het tweede 

Amerikaansche praeparaat. Juist in deze gevallen stond 

eene grootere hoeveelheid silicaan ter beschikking dan 

in de overige, zoodat hier de fractie's binnen nag nauwere 
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grenzen afgezonderd konden worden, dan bij de andere 

praeparaten mogelijk was. 

4°. Dat het S.C. van een praeparaat bij herhaling 

der zuiveringsmethode niet meer veranderde, kan niet 

als argument gebruikt worden voor de ondersteIling dat g 

aile verontreiniging ook inderdaad verwijderd is, en dus vo 
de afwijking aan verschil in atoomgewicht moet worden ro 

toegeschreven. Immers bij de beide Amerikaansche prae

paraten, die toch uit hetzelfde materiaal bereid waren, 

deed zich dit verschijnsel voor. T evens zij er nogmaals 

op gewezen, dat de bij de beide Amerikaansche prae

paraten gevonden getallen ongeveer overeenkomen met 

de hoogste en laagste der waarden, die bij de andere 

praeparaten gevonden werden. 

5(1. Waren de stoffen volkomen ZUlver, dan zou bij 

aIle de brekingsindex volkomen gelijk moeten gevonden 

zijn. Dat dit niet het geval is bewijst, dat er sporen 

onzuiverheden aanwezig zijn. Het onIoochenbare paral

lelisme tusschen de afwijkingen der brekingsindices en 

die der specifieke gewichten bewijst, dat de nog aan

wezige verschiIlen met redeIijke benadering . weI geheel 

op rekening gesteld moeten worden van de uiterst ge

nnge sporen van verantreinigingen. 

Op grand van het voorgaande IS derhalve het besluit 

gerechtvaardigd dat de verhouding der isotopen in aile hier 

onderzochte soorten silicium met zeer groote waarschijnlijk

heM identiek is. 

Wanneer men m aanmerking neemt, hoezeer de 

onderzochte soorten silicium in herkomst en v66rge
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schiedenis verschiIlen, dan wordt de ondersteIling, dat 

aile soarten silicium steeds dezelfde mengverhouding 

hunner isotopen vertoonen, weI zeer versterkt. 

De oorzaak dezer constante verhouding zou dan aIleen 

gezocht kunnen worden in factoren, die indertijd bij de 

vorming van het element silicium eene overwegende 

rol hebben gespeeld. Oat het element silicium onder de 

tegenwoordige omstandigheden door radioactiviteit ge

vormd zou worden, of door desintegratie in een ander 

element overgaan, is op grond der verkregen resultaten 

niet waarschijnlijk. 


