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VOORWOORD 

Op 3 juni 1J87 werd aan de Technische Universiteit van 
Eindhoven onder a~spicien van het TWIM-onderzoekscentrum een 
workshop gehouden getit~ld "Techniekgeschiedenis: Quo vadis?". Aan 
deze workshop nam n vooral deel techniekonderzoekers van de 
Universiteit van ente (Wiebe Bijker, Adrie de la Bruheze, Boelie 
Elzen, Casper Hak oort) en van de Technische Universiteit van 
Eindhoven (Simon oudsmid, Hans Hutter, Peter Kroes, Harry Lintsen, 
Andries Sarlemijn Geert Verbong), maar er waren ook 
vertegenwoordiger 
Groenewegen), de 
N.V. Philips' Glo 

van de Universiteit van Groningen (Peter 
niversiteit van Nijmegen (Ernst Homburg) en van de 
ilampenfabrieken (Ivo Blanken). 

Aanleiding voor het organiseren van deze workshop was een 
reeds lang 'smeulende' tegenstelling tussen de sociaal-constructi
vistische benadering van de techniekgeschiedenis in Twente en de 
meer inhoudelijk georienteerde techniekgeschiedenis zoals beoefend 
in Eindhoven. De bedoeling was meer duidelijkheid te verkrijgen over 
de uitgangspunten van deze twee benaderingen en na te gaan in 
hoeverre ze met elkaar te verenigen zijn. De discussie werd gevoerd 
aan de hand van twee research-papers van Boelie Elzen en Hans 
Hutter, alsmede van het kommentaar daarop van Peter Kroes en Wiebe 
Bijker. Al met al mag geconcludeerd worden dat de workshop geslaagd 
is in die zin, dat de soms verhitte discussies geleid hebben tot 

meer duidelijkheid. Of er in de toekomst ook sprake zal zijn van een 

vruchtbare kruisbestuiving blijft echter vooralsnog onduidelijk. 

Deze TWIM-studie bevat de proceedings van deze workshop. Ik 
dank aIle deelnemers voor hun inzet, in het bijzonder de auteurs 
voor hun medewerking bij de totstandkoming van de proceedings. Mijn 
dank gaat ook uit naar Mevr. Tony van Bree, die een deel van het 
typewerk verzorgde, en het TWIM-centrum voor de financiele 
ondersteuning. 

Maart 1988 
Peter Kroes 



SCOT AS A DESCRIPrIONAL MODEL IN THE HISTORY OF TECHNOLOGY: 

THE SOCIAL CONSTRUC"rION OF THREE ULTRACENTRIFUGES 

Boelie Elzenl 

INTRODUCTION 

In this paper the SCOT-approach is used to describe the history of 

some technological artefacts called 'ultracentrifuges' (abbreviated as 

UC). In the first section the basic ingredients of the SCOT approach 

are discussed. In the susequent sections the model is used to describe 

the acti vi ties of three scientists fT. Svedberg I J. W • Beams and J. W. 

McBain who have all been engaged in the development of UC's.2 '!bese 

developments had specific characteristics which were not found in the 

other developments but they did influence one another. One of the 

resulting artefacts found a wide-spread application, another ended up 

in the Science Museum, while the third one entered into oblivion. In 

the final section it is discussed how SCOT might help us understand 

how and why some of these artefacts became a ' succes' while others 

'failed'. '!bus, the SCOT approach is used to serve as a bridge between 

the description of the historical development of artefacts and 

possible social explanations of these developmental processes. 

SCOT AS A MODEL FOR ANALYSIS AND DESCRIPrION 

Starting point in SCOT is that artefacts cannot be described in any 

unambiguous way. For different actors involved an artefact will have a 

different meaning. For instance, Pinch and Bijker have shown that for 

some actors involved the air tyre was a means to move faster, while 

some others saw an 'ugly looking way of making the low-wheeler yet 

more unsafe ••. than it already was,.3 So, if various actors are asked 

to describe the artefact, various descriptions will result. one could 

describe this phenomenon by saying that there is an artefact, perhaps 

described in terms of 'hardware' or in terms of something that can be 

photographed and, that, on the other hand we have meanings, attributed 

to it by various actors. In SCOT, this approach is refuted. Suppose we 

are studying ultracentrifuges, then we can imagine that at a certain 

point an artefact is shown to all relevant actors and that all agree: 



5 

'Yes, that's the ultracentrifuge'. Next we modify the artefact 

somewhat and now some actors may say that it's still an 
ultracentrifuge while others may say that it's not an ultracentrifuge 

anymore. Now, what contstitutes the artefact? The idea of 'the 

artefact' can only be upheld by either taking the side of certain 

actors or by making a construction (by the analyst) of something like 

'the aspects all actors conceive being relevant'. Neither way, 

however I helps us understand what has been going on. The analyst 

should not decide who is wright and who is wrong as to what is an 

ultracentrifuge and the 'mean' ultracentrifuge does not exist because 

no actor works with it or whatever. Thus, if we want to understand the 

processes in which the artefacts playa role, it wil not be very 

illuminating to seek for a description of 'what the artefact really 

is'. Or to put it more radically: the artefact as such does not exist. 

What is needed are the various actors perceptions of what constitutes 

the artefact. We could call this the actor's perception of the 

artefact. There are, however, two reasons for not doing so. First, the 

label perception still suggests that there is something like I the 

artefact' that can be defined independent of the perception. Second, 

the actors themselves do not think and act in terms of perceptions but 

in terms of what they call the artefact. For them, there exists an 

artefact and not a perception. Pinch and Bijker talk of interpretative 

flexibility to denote the differendes in giving meaning to a 

technological artefact4 . These differences represent a range of 

potential lines of development of the artefact, and thus may be said 

to constitute different artefacts. I suggest to analyse this 

phenomenon by attributing to each actor a definition of the artefact. 

Such a definition describes the artefact the actor wants to use. If an 

existing artefact does not completely fit an actor's definition he may 

try to improve it. The definition will then determine which aspects of 

the artefact are considered to be problematic. In interaction with 

other actors each actor will act with his own definition in mind. 

Seeking for explanations of the processes in which technological 

artefacts are constructed and used, one of our tasks is to anlyse how 

the various definitions have been constructed, how they have 

influenced the developmental process and how, perhaps, they have 

changed in interaction. 

The foregoing may suggest that, in order to explain processes of 

technological development, we should study any actor involved and 
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trace any definition of the artefact there is to be found. In many 

cases this would provide the analyst with an insurmountable problem. 

In SCOT, the way out of this problem is to see an individual actor as 

a represenatative of a so-called 'relevant social groqp' (BWi). 5 The 

key requirement for belonging to a certain social group is that all 

members of that group share the same set of meanings I attributed to a 

specific artefact or, in other terms, share a definition of the 

artefact. (The term 'relevant' is meant to denote the relevance to the 

artefact under study.) The basic idea behind the RSG-concept is that 

actors usually operate in social environments and that the way, 

actors deal with artefacts, is being shaped to a large extent in 

social processes. Thus, actors operating in the same social 

environment will have learned to give meaning to certain artefacts in 

a comparable way and are likely to consider comparable aspects of 

those artefacts as being problematic. The concept RSG then may 

facilitate to see an individual actor's definition of an artefact as 

the result of social processes. This is the basic rationale behind the 

SCOT approach which also explains its name: Technological artefacts 

are being constructed socially. Here, construction does not mean the 

fixing together of nuts and bolts but is meant to denote the proces in 

which an artefact is given its definition. As a theoretical concept, 

RSG is meant to serve two functions, viz. (1) to serve the explanation 

of an actor's definition of an artefact and, consequently, to explain 

which aspects of an 'existing' artefact are being considered 

problematic and (2) to serve the explanation of what happens next in 

order to solve these problems. 

Using the SCOT approach as a model for describing case-histories of 

the development of technological artefacts we will first have to trace 

the relevant actors which have, in one way or another, dealt with the 

artefact. Studying the primary sources we will encounter various 

groups which are considered to be relevant for the development of the 

artefact. Also in cases where no groups but only actors are mentioned 

it is most likely that other sources will demonstrate that actors are 

considered by other actors to be members of social groups: a scientist 

will be adressed as a scientist in a certain discipline; potential 

customers will often be adressed as members of a group; actors will be 

adressed as members of organizations; etc. These groups will be 

considered RSG's because they are considered to be relevant by 

relevant actors. FUrthermore, actors will often see themselves as 
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members of a group: I am a chemist: I am an inventor: I am a 

machinist; etc. 

The analyst should next try to support the actor's perspectives on 

who belongs to what group with other empirical material, viz. by 

showing that the actor's history and behaviour show certain 

characteristics which can be considered characteric of the RSG. Thus, 

the RSG should be characterized in terms like their day to day 

activities, the role of (certain) artefacts in these activities, 

problem solving strategies, etc. I propose to use the phrase RSG

Characterization to describe this attitude towards technology.6 The 

RSG-characterization can help to give an answer in social terms to 

questions like: Why this definition of the artefact? Why is this a 

problem? Why solving the problem this way? etc. Focussing on the 

definition of the artefact a claim would be that another actor, 

belonging to the same RSG, would be likely to make the same 

definition. 7 

Now, suppose we have an actor who belongs to the RSG of laser 

physicists. For them, lasers are artefacts which are used in 

scientific research in order to gain a more detailed understanding of 

optical processes and their possible effects. If they want a new type 

of laser the definition of that laser will be in terms of the 

phenomena they want to investigate with it. Now we can imagine that at 

a certain point our actor will say: 'wait a minute! This laser, you 

are proposing, can also be used as a weapon in the 'star Wars' 

progrannne. I'm not going along with that.' This move cannot be 

explained with a characterization of laser physicists. It is likely to 

be influenced socially by other groups like the 'concerned scientists' 

or the 'peace movement'. For them, artefacts can also have the meaning 

of a possible destruction of man and the environment. OUr actor can 

thus be said to be also a member of one of those RSG's. Which of those 

applies best will have to be shown by a more detailed study of the 

actors history and the history of those groups. The point is, that 

actors can be a representative of more than one RSG. The question then 

of course becomes which RSG-characterization explains which 

phenomena? Only a detailed analysis of various cases can give an 

answer to that question. 

The process of defining an artefact can be started by the actor 

getting an idea or when the actor is made an offer comprising an idea 

or an artefact already existing. Which is the case is not relevant (in 
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process terms) for what will happen next. If the actor has a 

definition of the artefact he will compare this with possible 

artefacts he has already been confronted with. Unless he possesses an 

artefact which completely fills his needs the result will be a 

problem. Possible problems may include: I have an idea but how to 

realize it; or I have an artefact but it doesn't completely fill my 

needs; or I would like to have a certain artefact but I have no money 

to buy it. I propose to call this the actor's problem4efinition. If an 

actor has a problem he will make an assessment of the various ways he 

sees to solve the problem. Part of this assessment will be an 

appraisal of the possible results of various strategies. Actors will 

have ideas about how 'nature' will react (while planning artefacts) 

and how other actors will react. The actor will have aquired these 

ideas in social processes and by experience in dealing with artefacts. 

The assessment of possible strategies for solution may result in 

abandoning the whole idea or in undertaking some concrete action. I 

popose to call this assessment and the action undertaken the strategy 

for problemsolving. The strategy may include studying books, going 

into the workshop, approaching other actors, etc. If this process at 

some point results in an artefact being offered as a solution, the 

actor will make an evaluation of the artefact in terms of his 

problemdefinition. This evaluation may cause the actor to see the 

artefact as a solution to his problem or to define a new problem so 

the process may start anew. 

This description is not meant to suggest that these categories 

denote phases in the process which neatly follow one another. E.g. 

while making an assessment of possible ways to solve a problem, the 

problemdefinition may change; a solution may also change the 

problemdefinition. E.g. "It is not exactly what I had in mind, but it 

will do" or "It's not what I had in mind at all but it's wonderful; 

forget the old thing." These categories are primarily meant to suggest 

to the analyst what to look for while studying case-histories and how 

to describe the events. The basic idea is that it is necessary to 

investigate how problems and solutions have influenced one another. 8 

If, in his strategy for problemsolving, an actor approaches another 

actor, it makes a fundamental difference whether the actor addressed 

(actor 2) is a member of the same RSG as the original actor (actor 1) 

or not. In the first case actor 2 will probably define the artefact in 

the same terms as actor 1 and in SCOT terms we say that there still is 
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one artefact. In the second case a new artefact may be ' constructed' • 

This will happen if the offer of actor 1 is picked up by actor 2 as 

something meaningful. In that case actor 2 will make his own 

definition of the artefact which constitutes the new artefact. This 

may start an interaction between both actors with these artefacts as 

subj ects. This interaction can take many forms and can have a variety 

of 'results': problems may be discussed, artefacts may be planned 

and/ or constructed, definitions may change, an actor may 'drop out' , 

other actors may be approached, etc. I propose to describe these 

phenomena in terms of a network in which actors have relations with 

one another while the artefacts are (part of) the subject of these 

relations. Such networks may grow,· may be stable (for some time) or 

may shl;ink. using a network approach means that the problem of 

understanding the processes in which artefacts play a role partly 

transforms into the problem of understanding the dynamics of these 

networks. 

In order to understand the dynamics of these networks it is 

important to study the interactions between various actors in detail. 

From the perspective of one individual actor there exists only one 

artefact. This actor will only seek interaction with other actors 

already inside or outside the network (make an 'offer') if he has a 

problem with respect to that artefact. E.g. he wants to use the 

artefact but doesn't have it and offers to a producer to buy it. In 

this case the interaction may be rather straightforward and trivial 

but the situation already becomes more complex if the artefact offered 

by the producer does not completely coincide with the artefact the 

user wants. This constitutes a problem for both actors which, 

however, are not the same. For the user the problem may be: 'Can I get 

the producer to change the artefact, at reasonable costs, so that I 

can use it the way I planned?' For the producer the problem may be: 

'How can I get the user to buy an artefact of mine?' Because the 

questions are different, the (first) answers to these questions will 

also probably be different. A process may start which can be 

considered to be a negotiation process in which offers are made, 

rejected, adopted, etc., on both sides. Agreement on what to do mayor 

may not be reached. In the first case the interaction stops, in the 

second case for both participants a problem has been solved which, 

however, need not necessarily be the original problems because in the 

negotiation process problems may have become redefined. 
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The categories presented. above are not meant to suggest that the 

analyst should 'force' a case history into this model at all costs. 

The model should primarily be seen as a heuristic device that should 

make the analyst aware about certain relations between various 

episodes in technological development. Of course, the categories are 

not chosen arbitrarily. They reflect a way of analysing technological 

development in which emphasis is put on the social factors in these 

processes. It is an explicit break-away from approaches in which the 

laws of nature are seen as the most prominent explaining factors in 

technological development. In SCOT it is emphasized that the laws of 

nature are only one out of many instruments an actor uses in order to 

solve his problems. As an 'heterogeneous engineer,9 an actor may 

mobilize all kinds of instruments, like seeking the help of ether 

actors, reading literature, seeking money to buy things, etc. The 

claim is that I which combination of instruments an actor chooses, can 

be understood more fruitfully in 'social' terms than in 'cognitive' or 

'technological' terms. 

THEOOOR SVEDBERG 

Earliest develQPments 

In January 1904 Theodor Svedberg matriculated at Uppsala University 

(Sweden) to study chemistry, and especially colloid chemistry10. This 

field of science studied the behaviour of suspensions of tiny 

paricles, invisible to the naked eye. Using the tools of physical 

chemistry, Svedberg tackled the problem of reproducibly preparing 

stable colloids in order to permit quantitative study of the relation 

between particle size and other physical properties. He manufactured 

many of the instruments used in his experiments himself, like Georg 

Bredig's electric arc technique for the preparation of gold and 

platinum hydrosols, and an ultramicroscope after the design of the 

German colloid chemist Zsigmondy. 11 After the completion of his 

dissertation in 1907 he was appointed as an assistant professor at 

Uppsala University. Svedberg and his colleagues pursued a number of 

investigations concerning various aspects of colloid chemistry and 

Uppsala became known as a centre for quantitative work on inorganic 

sols. Between 1905 and 1912 SVedberg published over 40 papers dealing 

with various aspects of colloidal behaviour12 and in 1909 he wrote a 
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well received monograph about different methods for preparing' 

colloidal solutions in inorganic substances .13 In June 1912 SVedberg 

was appointed to the first Chair of Physical Chemistry in SWeden. 14 

In the view of SVedberg, an important problem in colloid chemistry 

should be the determination of the distribution of particle sizes in 

sols. until 1910 such stUdies had hardly been performed. IS Most 

determinations until then had only resulted in a mean particle size. 

In 1915, one of SVedberg's collaborators developed a method which made 

use of the fact that the heavier particles in a colloidal solution 

sink under the influence of gravity more rapidly than the lighter 

ones. The amount of sediment was measured as a function of time in an 

instrument called the sedimentation balance (see fig .1). Subsequently, 

the theoretical relation between particle size and sinking speed made 

it possible to determine the distribution of particle sizes. 16 The 

method, however, was not very accurate when used for small quantities 

of material. In 1922, Svedberg found a different way to register 

sedimentation as a function of time, with a result ten times more 

accurate than the old method. 17 Particles with sizes down to 

approximately 150 run (1 nm = one millionth of a mm) could now be 

measured. 

Svedberg can be said to have belonged to the social group of 

colloid chemists. He shared their research objectives and published in 

their journals. Typically colloid chemists studied the behaviour of 

colloidal systems under various circumstances using' a variety of 

experimental methods. The methods and accompanying apparatus were 

sometimes designed and developed by the scientists themselves, 

sometimes copied from another scientist in the field and then adapted 

to their own specific purposes. They often made the apparatus 

themselves with the help of assistants or had it made in some shop in 

town. The primary objective of these scientists was to do scientific 

research in the field of colloid chemistry. For them, the 

technological artefacts they used were an aid in solving scientific 
problems. 

Though interested in ever smaller particles, SVedberg was unable to 

improve on the accuracy of the sedimentation balance. Then, it 

occurred to him that he might achieve his objective not by trying to 

improve the recording method, but rather by manipulating one of the 

'constants' of his method, namely gravity. With the help of a 
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centrifuge forces could be generated that were many times stronger 

than those resulting from the earth's gravitational field. 18 In 1922 

SVedberg, in collaboration with a graduate student, James Burton 

Nichols, built a centrifuge allowing photographic registration of the 

sedimentation of colloids. However, since sedimentation was affected 

in an unpredictable way by collisions of particles against the 

side-walls of the centrifuge, no simple and exact calculation of the 

rate of sedimentation (as a function of particle size) was possible. 19 

In his next design, sedimentation occurred in a sector-shaped cell 

(fig. 2; the former cell was tube-shaped). As the gravitational forces 

generated in the centrifuge were directed from the centre to the 

periphery, the particles in a sector-shaped cell did not experience 

forces directed towards the side-walls of the cell. Thus, there were 

to be no unpredictable movements along the walls of the cell anymore. 

The cell was placed in a heavy rotor which was fastened to the axis of 

an existing centrifuge. Figure 2 shows a sketch of the apparatus which 

he called, in analogy with the ultrafiltration and ultramicroscope 

method, 'ultracentrifuge,.20 The rotor was driven by a 1.5 hp 

electrical motor. The connection between rotor and driving shaft 

showed some play, allowing the rotor to seek its own axis of rotation 

and thus to be self-balancing, a common technical solution in the 

centrifuges of that day. The rotational speed was kept at a constant 

level by the mass of the rotor (weIght over 8.5 kg) and by some 

special features for the damping of vibrations. Several precautions 

ensured that the temperature was also kept at a constant level: the 

rotor was spun in hydrogen, which caused it to heat up less then while 

spinning in air; in addition, the heat generated in the bearings was 

better conducted away from the rotor. Thermocouples, fitted on various 

locations, allowed registration of temperature increase during 

centrifuging. This ultracentrifuge enabled Svedberg to expose colloids 

to forces of approximately 5,000 g.21 

In the beginning of 1924, Svedberg and Herman Rinde, one of his 

students, used the centrifuge to carry out experiments with gold 

sols.22 In these experiments problems arose because of diffusion, 

particularly when smaller particles were being centrifuged for longer 

periods of time: the colloid particles exhibited Brownian movement 

which affected the concentration differences due to sedimentation. 23 

In his experimental method, SVedberg tried to account for the 

influence of diffusion. This proved to be difficult since both 

experimental and theoretical methods for its determination were 
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complicated. 24 Shortly thereafter he suggested that it should be 

possible to account for diffusion in another way - by making use of 

the fact that after a certain period an equilibrium developed between 

sedimentation and diffusion. After this equilibrium had formed (which 

in Svedberg's experiments would often take some days) the particle 

concentrations at various heights would no longer change. In the case 

of uniform sols or molecular solutions the particle size or molecular 

weight could then be determined on the basis of a single photographic 

recording of this state of equi1ibrium. 25 SVedberg worked out this 

idea into a practicable experimental procedure and subsequently often 

made use of this I sedimentation equilibrium method' • 

This episode shows that a problem definition can change rather 

drastically in the process of technological development. Once, for 

SVedberg, diffusion was a problem. At a certain point, however, he 

starts seeing it as a part of a solution, as something desirable. He 

could now use his ultracentrifuge for two different experimental 

methods - the 'old' sedimendation velocity method and the 'new' 

sedimentation equilibrium method. For him, the ultracentrifuge thus 

had gained two different meanings. In terms of Pinch and Bijker, at 

that point two different ultracentrifuges existed: the 've1ocity-UC' 

and the 'equilibrium-Uc' although in terms of 'hardware' still only 

one could be recognized. This demonstrates the interpretative 

flexibility of SVedberg's ultracentrifuge, which can be further 

demonstrated by spelling out the two distinct sets of problems linked 

to the 'velocity UC' and the 'equilibrium UC'. As we shall see later 

on, these two artefacts have followed quite different routes of 

development indeed and have resulted in very different machines. 

In 1924, SVedberg was the only person in his field with an 

experimental method suitable for determining the size distribution of 

very tiny particles (down to sizes of only a few nm) in colloids. His 

first observations showed that particles were much less uniformly 

sized than expected. His new method enabled SVedberg to investigate a 

whole new field of problems concerning the relationship between 

various physico-chemical properties of colloids and the distribution 

of their particle sizes. He had developed the ultracentrifuge to the 

point that it had solved his original problem, viz. facilitating the 

investigation of distribution of particle sizes. This implied that at 

that point further development of ultracentrifuges could stop. Soon, 
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however, his scientific results were to get SVedberg into trouble 

again. 

The oil-turbine ultracentrifuge 

Svedberg was interested in studying the usual inorganic colloids as 

weI as organic substances like proteins. In those days proteins were 

considered to be colloids and colloid chemistry was seen as a possible 

way of unraveling the mysteries of living processes. At the turn of 

the century several studies of proteins indicated particle masses of 

the order of tens of thousands. However, for a variety of reasons none 

of the figures obtained were widely acknowledged: because of 

inaccuracy of the experiments; because many experiments proved to be 

irreproducible; and because of the idea, prevailing in chemistry at 

the time, that such large molecules simply did not exist. When 

Svedberg started studying proteins in the mid 1920's, the general idea 

was that proteins were aggregates of smaller molecules and that 

molecules with a mass over approximately 5,000 did not exist. 

SVedberg performed the first ultracentrifugal studies of proteins 

in collaboration with the pathologist Robin Fc\hraeus. They started 

with casein, a milk protein, in which a wide range of particle sizes 

was distinguished. 26 This was just what SVedberg had expected of a 

protein. After these first successful experiments Fc\hraeus suggested 

to study hemoglobin which they did. To Svedberg's complete surprise 

the first results suggested that all particles seemed to have the same 

size. However this possible conclusion was completely contrary to his 

expectations. 27 In order to be able to test whether all hemoglobine 

particles indeed had the same size, SVedberg saw only one way. This 

was to develop another ultracentrifuge, but with a gravitational field 

of 70,000 to to 100,000 g - 15 to 20 times more powerful than his 

first one. 28 The only possible way he saw was to ask advice of 'real 

experts I in the field of rotating systems and ask them to develop a 

new type of ultracentrifuge for him. However, before any detailed 

planning and construction of a new centrifuge could be started, 

SVedberg had to find the necessary money for financing such a project. 

Fc\hraeus advised him to send an application to a new private 

foundation for medical research. Svedberg applied for 25,000 Swedish 

crowns (approx. $ 7,500) I a huge sum at that time. In spite of much 

opposition he got this grant as well as another one from the chemistry 
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section of the Nobel Foundation. 29 To SVedberg's own interpretation it 

was the suggestion that hemoglobine could be monodisperse which 

stimulated the interest of the new foundation. 30 

Having found finances, SVedberg contacted Fredrik Ljungstrom of the 

LjungstrOm steam. TUrbine Company in stockholm. Ljungstrom suggested 

the use of oil-turbines to drive the centrifuge, thus simplifying 

lubrication of the bearings. The new ultracentrifuge was built and. 

tested in the workshop of the Ljungstrom Company.31 NOW, problems 

arose because the new rotor spun much faster than the old one - the 

hydrogen atmosphere, meant for conducting the heat, itself caused the 

rotor to heat up. On the other hand, if a vacuum were used, the heat 

produced by the bearings could not get away. A solution was found by 

reducing the pressure of the hydrogen atmosphere which minimized the 

heating of the sedimentation cell to an acceptable level while at the 

same time it did not lose to much of the heat conducting capacity. 

After half a year of development and testing the original objective of 

over 40,000 r.p.m. was attained in April 1926, generating a force over 

100,000 g.32 Figure 3 shows a schematic diagram. of this 

ultracentrifuge. In September 1926 Svedberg returned to the question 

of uniformity in protein molecules. Experimenting with the new 

centrifuge, he again found no indication of the existence of 

differently sized particles. 33 

In the early 1920's a number of Nobel Prizes were awarded for 

colloid chemistry research. One of these, the 1926 Nobel Prize in 

Chemistry was awarded to Svedberg for his work on 'disperse 

systems' .34 There had, however, been some controversy over his award 

which also made Svedberg to have ambiguous feelings about it. He set 

himself the goal to use the next ten years to prove that he was 

really worth the Prize. 35 The Nobel Prize itself turned out to be an 

important aid in helping him to do so. It gave Svedberg an extra 

status which greatly assisted him in obtaining funds for further 

investigations. The SWedish government financially supported the 

construction of a new research laboratory for physical chemistry at 

Uppsala University, allowing SVedberg to design an entirely new 

ultracentrifuge laboratory, which opened in 1931. SVedberg also 

succeeded in obtaining a large grant from the 'International Education 

Board' of the Rockefeller Foundation for the development of the 

ultracentrifuge. Besides their interest in the content and. quality of 

SVedberg's work the main argument for them for awarding him a 

, comparatively large grant' of $ 50 ,000 was that ' such a small country . 
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like Sweden' had just decided to invest huge sums of money in this 

type of research which indicated the importance the SWedish government 

attached to this type of work. 36 

After the first surprising results with hemoglobin SVedberg used 

his ultracentrifuge mainly to study a wide range of proteins. With 

respect to this purpose the ultracentrifuge still presented him with 

many problems. For example, the desire to investigate ever smaller 
particles required the use of the highest gravitational forces 

possible. Therefore one of Svedberg's main objectives in further 

developing the ultracentrifuge was to increase the gravitational field 

it generated. To this end, many modifications were tested: the shape 

and diameter of the rotor, the type of steel, the method of balancing, 

the turbine shape, bearings, lubrication, etc. 37 Thus a lot of 

technological development work was done on the ultracentrifuge. The 

basic concept, however, remained unchainged. The results of some of 

the improvements are shown in the table: 

Table: Different ultracentrifuges developed succesively by 

SVedberg and the resulting centrifugal field. 

year 

1923 

1924 

1926 

1931 

1932 

1933 

1935 

centrifugal 

field 

500 g 

5,000 g 

100,000 g 

200,000 g 

300,000 g 

400,000 g 

500,000 g 

remarks; important characteristics and 

modifications 

Svedberg/Nichols; tube-shaped rotor and cell, 

electrical motor. 
Svedberg/Rinde; cylindric rotor, sector
shaped cell, hydrogen-atmosphere. 

oil-turbine drive, hydrogen-atmosphere at low 

pressure. 

new type of driving-oil. 

oval rotor. 

new type of steel. 

cell diameter reduced from 30 to 20 mID. 

In 1935, SVedberg generated 700,000 g with a rotor of 10 em in 

diameter (earlier rotors were 18 em in diameter). But since the cells 

of this rotor were necessarily small (14 mID in diameter), the rotor 

had a resolving power inferior to those with a diameter of 18 em, and 
Svedberg turned away from the smaller rotors. 38 Although increasing 
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the gravitational field was one of Svedberg's goals, it was not a goal 

in itself. First of all the ultracentrifuge was an instrument for 

doing protein research. When a larger field appeared to go at the cost 
of its ability as an experimental tool, this ultracentrifuge lost its 
appeal for him. In 1937 SVedberg concluded that he had developed his 

centrifuge to the limits of technical feasibility.39 

JESSE WAKEFIELD BEAMS 

Earliest developments 

Jesse Wakefield Beams obtained the M.A. degree from the university 

of Wisconsin in 1922 with a major in physics and completed his 

graduate education at the university of Virginia in 1925. As a thesis 

project he tried to measure the time interval between the arrival of 

the quantum and the ej ection of the electron in the photoelectric 

effect. Although he did not achieve this objective for his Ph.D. 

thesis, his attempts to do so did lead to the development of 

experimental techniques and instruments that he and others used later 

for various experiments. With light from a high intensity spark source 

that was reflected from a mirror rotating at high speed, he produced 

extremely short flashes of light for which the onset and duration were 

measured with a light-switching mechanism he himself developed. Upon 

receiving the Ph.D. Beams was awarded a National Research Fellowship, 

which he held for two years, the first year at Virginia and the second 

at Yale. At Yale he collaborated with Ernest O. lawrence, an 

experimental physicist, on several studies, primarily on experiments 

concerned with measurements of short time intervals. After further 

refinement of the techniques that Beams developed at Virginia they 

returned to the problem assigned to Beams for his Ph.D. thesis: 

measurement of the time interval between the light quantum and the 

ejection of the electron in the photoelectric effect. During this work 

they came across an apparatus, developed in 1925 by two Belgian 

researchers, E. Henriot and E. Huguenard, that was easily capable of 

very high speeds. The turbine (shown in fig. 4a) consisted of a stator 

with a cone-shaped recess. The stator was connected to an air 

compressor which filled the cone-shaped recess with air jets through 

several channels. When the rotor, also cone- shaped and with flutings, 

was lowered into the stator the air jets caused it to rotate. In 
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earlier machines, rotating objects had a solid connection with their 

driving mechanism. Now, the air jets caused the rotor to hover above 

the stator on a very thin air cushion, allowing it to seek its own 

axis of rotation. 40 In this way, the air-turbine seemed to have 

overcome problems resulting from critical speeds and imperfect 

balancing. With this type of drive Henriot and Huguenard reached 

rotational speeds of over 660,000 r.p.m. (revolutions per minute), a 

factor of almost 10 more than was possible with other rotating devices 

at the time. With respect to applications, they indicated that the 

small rotors might be made hollow in order to separate liquids41 (fig. 

4b), or that it might be mounted with a mirror in order to record 

extremely high speeds at extremely short intervals through observation 

of a reflected beam of light. '!bis method of measuring was very common 

in physics; it has served, for instance, as a method for determining 

the speed of light. 

Beams and Lawrence used this design for rotating mirrors in their 

experiments but found that the mirror was not stable enough for their 

purposes. In 1928 they wrote that in order to get a ' satisfactory 

performance' it was necessary to eliminate vibrations in the nozzle 

from which the compressed air issued. '!bey achieved this goal by means 

of a rubber mounting for the nozzle. 42 After his year at Yale, Beams 

went back to the University of Virginia where he remained for the rest 

of his career. 

Using the SCOT-model we could say that Beams belonged to the 

social group of experimental physicists. Of course, there are obvious 

differentiations with respect to specific physics areas, but some 

characteristics are common to nearly all exprimental physicists. Pinch 

observed that one is more likely to encounter them on the ground floor 

or in the basement of the physics department, than on the upper 

floors. '!bey will be working amidst an assortment of instruments and 

odd pieces of hardware in various stages of assembly and be surrounded 

by post-docs, graduate stUdents and technicians. 43 In the days of 

Beams and SVedberg, the experimenters had to be good machinists and 

engineers as well, since physics departments seldom had their own 

ma~'1ineshop. Machine shop practice constituted an important part of 

physics education. Only for very specialized or advanced 

instrumentation the experimenter turned to 'external' know-how and 

craftmanship. However, when more funds became available for physics 

research in the 1920's many physics departments used part of this 
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money for establishing and improving a machineshop. In the early 

1930's the physics department of the university of Virginia also 

improved their machineshop and hired a second machinist. 44 This made 

it possible for Beams to continue his technical development work 

within his physics department. 

In 1930 Beams described an experiment using a rapidly rotating 

mirror (Fig. 5a) to measure the very small time differences in the 

appearance of spectrum lines in spark discharges. 45 He also used the 

apparatus to study the propagation of luminosity in discharge tubes. 46 

Besides using the spinning top in experiments he invested much effort 

in improving the stabilization and ease of operation of the apparatus, 

and in 1930 published an article entirely devoted to this. 47 From this 

time on Beams' attention gradually shifted from experimenting with the 

apparatus to the actual development of centrifuges. In 1931, he 

published an article in Science entitled: 'A simple ultra-centrifuge'. 

In the introduction he stated: 

'It is hardly necessary to emphasize the value of the 

centrifuge to science in general. Its nmnerous uses in so many 

fields of experimental investigation have made it almost a 

necessary laboratory tool. As a consequence of this wide usage 

considerable energy has been directed toward the development of 

centrifuges with our modern high speed machines as a result'. 48 

Beams adapted the air-turbine to serve as a centrifuge by making 

the rotors hollow (Fig. 5b). He developed several centrifuges, which 

differed in the way the centrifuged material could be extracted from. 

the rotor while rotating at its maximum. speed. Yet, in Beams' view 

much remained to be improved: rotational speed, bearings, strength of 

materials, vibrations and methods for making the centrifuging 
continuous. 49 

In the late 1920's, for Beams his apparatus was a 'spinning top' 

artefact, providing a platform on which little objects such as mirrors 

could be given high rotational speeds. His scientific interests 

determined the direction in which he tried to develop the spinning 

top, for example by improving stabilization. At a certain point 

however, the apparatus takes on another meaning for him. He starts 

seeing it as a centrifuge, an artefact to create large (centrifugal) 
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forces on objects or substances placed in it. From being a spinning 

top in physical experiments it became a centrifuge that could be used 

in "science in general". Again, this interpretative flexibility of 

Beams's apparatus can be further demonstrated by sketching the two 

different lines of development which these 'artefacts' followed - each 

with its own set of typical design problems and solutions, as we shall 

see later on. 

Like Svedberg, Beams called his apparatus 'ultracentrifuge'. The 

only thing the two machines had in common, it seems, is that 

'something' rotated very rapidly. One of the main differences was that 

Svedberg's ultracentrifuge was used for a very specific field of 

problems, whereas Beams' rotors were developed for a wide range of 

different applications. One could also say that Svedberg had a 

specific problem and was looking for a solution to that problem 

whereas Beams developed a variety of solutions and afterwards looked 

for problems that fitted his solutions. In the Svedberg case, as soon 

as the artefact had solved his original problem, further development 

of ultracentrifuges could stop. This was the case by the end of 1924. 

As we have seen, however, his scientific results got Svedberg into 

trouble again, starting a new line of development which 'ended' in 

1937. By contrast however, the Beams approach implied that there was 

hardly any limit to the further development of his artefacts. Any 

possible improvement was worthwile because, sooner or later, some 

application might be found. 

The vacuum ultracentrifuge 

One of Beams' students, Edward Greydon Pickels, chose as a topic 

for his doctoral dissertation to develop the spinning top further to 

the point that it could be used for sedimentation experiments. 50 

Referring to the work of Svedberg, 51 Beams and Pickels developed 

several rotors which would allow the observation of the sedimentation 

process during centrifuging (fig. 6). In their view, rotor heating 

caused by friction was now the main defect of their ultracentrifuge. 

Another problem that turned up during systematic examination of the 

relation between air pressure and rotational speed was that, with high 

speeds and large rotors, rapidly increasing friction losses limited 

the speed of the rotor. They solved this problem by spinning the rotor 

in vacuum. In 1935 they described this vacuum ultracentrifuge in 
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Physical Review, 52 Science53 and Review of Scientific Instruments. 54 

The main characteristics of the apparatus are shown in figure 7. Now, 

the air-turbine only served as a driving mechanism. The actual rotor 

was placed in a vacumn chamber and connected to the turbine by means 

of a steel (piano) wire and a clutch. The clutch prevented the wire 

from twisting or breaking during sudden acceleration or deceleration. 

It rotated in two bronze or brass plugs (the 'bearings') I with holes a 

fraction of a millimeter larger than the diameter of the wire. These 

bearings (or oil-glands) were continuously lubricated with oil of high 

viscosity, which at the same time sealed the vacumn chamber. Oil 

leaking through the bearings (approximately 1 cc an hour) driped into 

a special oil-collector. 

It was evident from the first experiments that this rotor turned 

remarkably smoothly. Careful balancing of the rotor appeared 

unnecessary; even in a rotor of 7,5 em. in diameter, deliberately 

unbalanced by a hole of 6 mm bored near its periphery, no noticeable 

irregularities occurred during spinning. A turbine weighing only 50 

grammes would drive an 800-gramme rotor at a speed only slightly less 

than that achieved by the turbine alone. The maximmn rotational speed 

was limited only by the strength of the materials used in the rotor. A 

duralumin rotor with a diameter of 8 em. exploded at 132,000 r.p.m., 

corresponding to a gravitational field of 900,000 g.55 

The meaning Beams attributed to ultracentrifuges implied that he 

was anxious to have other scientists using his artefacts. So he had to 

reach as many scientists as possible and try to convince them that his 

artefacts were of interest to them. The first requirement he tried to 

meet by publishing his results in journals like Science and Review of 

Scientific Instrmnents, which had a reaching of varied scientific 

background and in Physical Review, which covered almost the full 

domain of physics. The second requirement, to convince other 

scientists, Beams tried to meet by arguing that his artefacts could be 

easily made, were cheap, could be adapted easily I etc. When other 

scientists were convinced in principle, but still saw some problems 

relating to their specific application, Beams was prepared to try to 

help them. Looking for possible applications, Beams had also learned, 

as we saw, about the work of Svedberg and asked Pickels to try and 

adapt the spinning top for sedimentation experiments. Their tradition 

of working however - doing everything in their own machineshop - and 

the meaning they attributed to ultracentrifuges - a widely usable 
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instrument - implied that anything they made should be rather simple 

to construct. So when they finally claimed to have reached their goal, 

it was necessarily with an artefact that was less complicated than 

Svedberg's (which used the most advanced technology available at the 

time). True enough, after some years SVedberg also had established his 

own workshop but the concept of the oil-turbine ultracentrifuge as a 

hich-tech machine was developed elsewhere. 

But for Beams, a Svedberg-type application was just one of the many 

possible applications he saw for his artefacts. In 1935 he wrote: 

'No attempts will be made here to make a detailed list of the 

numerous uses of the apparatus described in this article for 

obtaining high rotational speed in vacuum. The fact that rotors 

of a wide range of sizes, shapes and weight can be spun smoothly 

in a really good vacuum obviously adds greatly to their utility. 

Also the only parts to wear out are the bearings which may be 
made replaceable.,56 

One of Beams next steps is to change that part of his 

ultracentrifuge which the reader may now find the most typical - the 

air turbine. In 1937 he wrote that many laboratories did not posses 

air compressors of sufficient capacity for driving the turbine and 

that he had therefore developed an electrical drive. 57 The first 

electrically driven UC's still were supported by compressed air but 

this only necessitated a small compressor which was easily available 

and cheap. Shortly thereafter, however, Beams and one of his 

collaborators eliminated the need for air compressors alltogether by 

developing a magnetic suspension. 58 

From 1936 onward Beams started developing ultracentrifuges for a 

new application - isotope separation. In 1939/1940, separation of 

uranium isotopes (uranium enrichment) became an important issue in 

view of the possible construction of nuclear weapons in the united 

states. Although the production of enriched uranium in the Beams 

centrifuges was very small, it was decided in 1940 to build a pilot 

plant with these centrifuges. However, in January 1944 the 

ultracentrifuge project for uranium enrichment was terminated59 

because it was decided to op for another uranium enrichment 

technology, that of gaseous diffusion. A good ten years later, further 

developments in UC technology for uranium enrichment were instigated 



23 

in several countries, including the USA where Beams resumed his 

earlier work. 60 

JAMES WILLIAM McBAIN 

Earliest developments 

James William McBain entered the University of Toronto at the age 

of 17, graduating with the B.A. degree in 1903 and the M.A. in 1904, 

obtaining first class honours in chemistry and mineralogy. He was 

especially attracted to a comparatively new branch of chemistry, 

physical chemistry. The winter semester of 1904-5 he spent at the 

University of leipzig which at that time was at the height of its 

academic activity in physical chemistry, including on its staff W. 

Ostwald, R. Iuther, H. Freundlich, and K. Drucker. He devoted the 

following three semesters to study with G. Bredig at Heidelberg, where 

he obtained the Ph.D. degree in physical chemistry, with mathematics 

and physics as subsidiary subjects. His first academic appointment was 

a lecturer at the University of Bristol, UK, in 1906, a post which he 

held until he was appointed as the first Leverhulme Professor of 

Chemistry in that University in 1919. 61 

By the mid 1920's McBain had become a respected scientist in the 

field of colloid chemistry and he was considered to be an expert in 

the field of soaps and soap solutions. In 1926 he was invited as 'the 

foreign guest of honor' to the American Fourth National symposium on 

Colloid Chemistry. The president of the symposium, H.B. weiser praised 

McBains contributions by stating that 'his valued paper, ( .•• ) and his 

scholary discussions of a number of papers contributed in a large way 

to the succes of the Meeting' .62 The paper McBain had presented was on 

'the main principles of colloid science'. He held the opinion that the 

two main problems of colloid science were 'structure' and 'stability': 

what was the structure which placed matter in this category? Whence 

would such structures derive such a measure of stability as to 

constitute nearly all the common materials which were met with in 

daily life? According to McBain the answer to the first question was 

that in most cases the unit of which colloids are built up would not 

be the mere molecule but a higher organized unit, the particle called 

by Nageli the micelle. With respect to stability McBain submitted that 

there was a class of substances whose most stable state was the 
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colloidal condition. They were thermodynamically stable in the 

strictest sense, in that the colloid state was for them more stable 

than the crystalline or crystalloidal. 63 

In 1927 McBain was appointed professor of chemistry at Stanford 

where he got interested in Svedberg's ultracentrifuge work. In 1929 he 

wrote a letter to J. Burton Nichols, who had cooperated with Svedberg 

during the development of the first ultracentrifuges and who had by 

that time returned to the US, showing his interest in 

ultracentrifuges: 

'I am much impressed with the far reaching possibilities of 

the ultracentrifuge as developed by SVedberg and yourself ( ••• ). 

I am therefore writing to ask if you could be so kind as to give 

me a few details as to costs and sources of supply for any parts 

of the equipment which do not have to be made in one's own 

laboratory. I should like to use it in connection with some 

experiments on soap and would be greatly obliged for any 

information you can give me.,64 

Nichols' answer was that the apparatus with microphotometer and 

auxiliary would cost $ 5,000 or more and that most of the parts would 

have to be made in one's own machine shop.65 McBain replied, stating 

that I it seems to me that this new ultracentrifuge is a much more 

important method of investigation than the ultramicroscope'. 66 Shortly 

thereafter he tried to find funds in order to be able to go to Uppsala 

(together with his wife who was also a colloid chemist) for a while to 

learn the technique because 'SVedberg has advised that anyone desirous 

of installing an ultracentrifuge would do well first to study the 

equipment by personal visit to Uppsala'. 67 He approached the 

Rockefeller Foundation, arguing that he hoped that, after examination 

of Svedberg's 'enormous outfit', he might find it possible to design a 

much less elaborate instrument with microscopic observation that would 

serve the same purpose. 68 

A few months later, shortly before McBain's leave for Sweden, H.A. 

Spoehr from the Rockefeller Foundation advised McBain that he had 

recently visited Beams who had reached 1,000,000 g with a spinning 

top. ' It occurred to me that this might not be without interest for 

you in your consideration of centrifuges for your investigations,.69 

McBain replied that he 'was very interested in the information you 

give about Dr. Beam's supercentrifuge'. Furthermore, on his way to 
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Europe, McBain intended to visit Harvey at Princeton in order to study 

the microscope-centrifuge. 70 

Although McBain went to work with Svedberg he was not interested 

in the same kind of substances Svedberg was investigating. In 1933 he 

published an article in the Proceedings of the Royal society of london 

entitled 'Sedimentation Equilibrium in the Ultracentrifuge: Types 

Obtained with Soap Solutions'. This article described the work he had 

done in Uppsala in which he argued that, since SVedberg's use of the 

ultracentrifuge had been largely confined to such materials as 

proteins, cellulose, and colloidal gold, it might not be generally 

realised that substances of ordinary molecular weight would be 

accessible to study by the ultracentrifuge, and that, in the 

particularly favourable case of mercuric chloride, even 'one of the 

small ultracentrifuges' might be applicable. 71 

Back in the US, McBain wanted to develop an ultracentrifuge of his 

own. One of the problems he faced was to find funds for such a 

development. Trying to secure his further investigations he applied 

for a grant with the Rockefeller Foundation: 

'Soaps and pure sulphonic acids, of which I now have a unique 

supply, and pure proteins are the materials being used to study 

the main problems of colloid science and the bearing thereon of 

modern developments of the dissociation theory. Towards this 

purpose we are developing a very simple and inexpensive form of 

ultracentrifuge, based upon the air-driven spinning top of 

Henriot and Huguenard, which already shows definite promise of 

exceeding in scope and performance the enormously expensive 

ultracentrifuges of Svedberg at Uppsala ($ 25,000 and $ 41,000 

each). We expect to extend work with the ultracentrifuge to 

ordinary molecules. Many lines of investigation with the 

ultracentrifuge are opening out in the fields of metallography, 

oil emulsions, virus and bacteriophage, as well as in colloids. 

The great interest that is being taken in the possible 

applications is attested by the numerous letters we receive from 

allover the country. Dozens of these spinning tops in primitive 

forms have been set up in laboratories elsewhere after consul

tation with us or embodying our suggestions. We are seriously 

handicapped for lack of funds to carry out the necessary tests 

and to standardize the optimum developments, as well as for the 

purchase of accessory materials and equipment. 172 
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In his next letter, he specified that he needed $ 600 for an 

interferometer and $ 1800 to secure the se:r:vices of laura Krejci73 who 

had worked in Uppsala with SVedberg for one year in 1931/32. The grant 

was awarded to him.74 McBain explained in a letter to Krejci why he 

would like her to work with him: 

'I know so very little about proteins and I am not seriously 

interested in them but I simply have to do a few succesful 

studies with them to demonstrate the possiblilities in this 

direction. You would be simply invaluable for your knowledge of 

how proteins are prepared and handled. My own interest still lies 

with such things as HgCl21 KCI and CdI2 etc. 75 

Krejci did not like to go to work with McBain and prefered to work 

with Svedberg again. From her correspondence with SVedberg it is 

apparent that SVedberg did not have much faith in McBain's approach, 

basically because Nichols and his colleagues had unsuccessfully tried 

to develop the spinning top as an instrument for sedimentation 

experiments. 76 He foresaw trouble, however, because 'McBain might try 

to convince people that there is no need to go to SWeden for this.' 77 

Because Krejci could not get a fellowship for going to Sweden and 

there appeared to be no other possibilities she saw no alternative for 

going to work with McBain and went to Stanford in the spring of 

1934. 78 

The periscope-ultracentrifuge 

In 1935 McBain for the first time published same articles in which 

he described his ultracentrifuges. In April 1935 he wrote in the 

Journal of the American Chemical Society: 

'Up to last summer Svedberg alone had produced convectionless 

centrifuges whose contents could be submitted to optical 

observation while in motion. In 1931 we undertook at Stanford the 

task of developing the air-driven spinning top of Henriot and 

Huguenard ( ••. ) as a SVedberg ultra-centrifuge, of equal power 

and possibilities but at an expense so low as to make it fairly 

generally available. ( ••• ) 

An essential part (of the design) is that a stationary 
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periscope reaches through a hole in the hollow conical base of 

the steel rotor and serves to pass light of any desired wave 

length in the visible or ultraviolet through the cell to a 

camera. The rotor revolves around the periscope , driven by air 

supplied at constant pressure and adjusted temperature. [See 

figure 8a of this paper] ( •.. ) Speeds are limited solely by the 

strength of the strongest materials available. 

The cell is of a Svedberg type, about one quarter of the size 

of his, but with a more homogeneous centrifugal field (14% 

compared with 20%). ( .•• ) 

We envisage four different fields for the air-driven 

ultracentrifuge. First, that of Svedberg above, applicable to all 

molecules. Second, immobilized systems in the hollow spinning top 

perfected by Henriot and Huguenard ( ••. ). Third, sedimentation of 

the Bechold type in the hollow top. This is presumably the kind 

of sedimentation we have observed with hemoglobin, methylene 

blue, etc., during the past few years. Fourth, convetionless 

sedimentation in a mechanically inunobilized liquid of any kind 

(including for example virus, phage or sucrose) , .79 

Like Beams, McBain saw the ultracentrifuge as an instrument of a 

wider application as Svedberg, though not as wide as Beams. He 

indicated that the Svedberg apparatus was very successful as a 

scientific research tool but that he saw it as a major problem that 

hardly anyone could afford it. He particularily stressed that, 

therefore, he wanted to develop a cheaper alternative which would 

bring SVedberg-like applications and also other applications within 

the reach of many laboratories. 

The Rockefeller Foundation was much interested in McBain's work. 

The Foundation had formulated a new science policy in the late 1920's 

which implied that for further progress in the 'life sciences' it 

seemed worthwile to apply the experimental procedures which had been 

so successful in the physical sciences. For this reason they had 

supported SVedberg with large sums of money. The problem was I however I 

that Svedberg's apparatus, though in the scientific sense very 

successful, was to complicated and expensive for almost any laboratory 

wishing to work with it. Although SVedberg was most willing to let 

other investigators use his appartus in Uppsala this provided only a 

solution for a limited number of researchers for a limited period of 
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time - artefacts should come to the investigator, not the other way 

around. For the Rockefeller Foundation, the McBain approach might 

provide an attractive altemative. Early 1935 Warren Weaver from the 

Rockefeller Foundation wrote McBain that he had been interested in 

developping 'these enormously simpler and less expensive mechanisms' 

to the point where they would be an effective substitute for 

SVedberg's ' elaborate machines'. He expressed some doubt, however, as 

to whether this would be possible because he supposed that the one 

perhaps essential argument for Svedberg's procedure would tum out to 

be the necessity (or at least the desirability) that the acceleration 

field would be reasonably uniform over the length of the cell. In 

order to obtain this uniformity, one presumably would have to locate 

the cell a considerable distance away from the axis of rotation. This 

geometrical demand would then force one to large rotors and hence 

essentially to Svedberg's design.80 

McBain replied including a photograph of the sedimentation of a 

protein and giving some technical details: they could read the 

photographic plate accurately to 0.001 mm.: they used 121,200 r.p.m., 

giving 150.000 g at the perifery (10.889 mm from the axis). He argued 

that this photograph showed all four relevant characteristics of the 

SVedberg recordings. Moreover, their apparatus was more precise than 

SVedberg's because the variation of the the forces along the length of 

the cell was only 14% instead of Svedberg's usual 20%. The reason for 

this was that they could use a proportionally smaller size of cell 

because they used a very accurate comparator and microphotometer 

which read 1 mm to an accuracy 0.1%. McBain expected that still 

smaller rotors should ultimately be used to exploit the fullest 

possibilities of the ultracentrifuge. 81 FUrthermore, he wrote that he 

intended to extend his investigations to the centrifugation of living 

protoplasm. No measurement of this had been attempted before and he 

indicated that this could not be done with Svedberg's machines because 

they required 40 to 45 minutes to start and half an hour to stop, 

while the protoplasm would be killed in less than 10 minutes. Their 

own rotors could be brought to full speed in a fraction of a minute. 

This would open up a wholly new field of investigation. 82 

Summarizing, McBain's claim was not only that Svedberg's work was 

being 'duplicated' but, moreover, that his ultracentrifuge facilitated 

investigations which were impossible with SVedberg's centrifuge. He 

claimed that his ultracentrifuge was more 'powerful' in two respects -
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in the sense that it was better scientifically and in the sense that 

it was cheaper and thus better reachable by more investigators. 

McBain's arguments were convincing for the officers of the 

Rockefeller Foundation and they supported him for a number of years. 

With these grants he also started the development of a so-called 

'opaque ultracentrifuge', Le. an ultracentrifuge with which no 

observations could be made during centrifuging. The procedure then was 

to take out samples of material after centrifuging which subsequently 

could be examined using a variety of procedures. 

April 1936 McBain was visited by Warren Weaver who wrote about 

this visit in his diary: 

'In his ultracentrifuge work McB. has developed several new 

dodges. He puts ten cent store glass beads in the centrifuge held 

around the outer walls of the cell. This ' immobilizes 80% of the 

liquid'. McB. never clearly explains the mechanism or usefulness 

of this procedure. It may be that the small pore size between the 

beads permits diffusion under the large centrifugal forces, but 

holds this diffused material in place as the speed is slowed down 

so that samples can be obtained of the inside layer of liquid. 

When WW asks if these beads assist in diminishing the effects of 

temperature connections McB. says yes, but gives no clear 

explanation. ( ••. ) He says he has made measurements of 

temperature conditions in his cells by attaching very small bits 

of crystals of known melting point and having fixed 

thermocouples very near. Then when the crystal melts he reads the 

thermocouple and there after interprets this reading as 

indicating a cell temperature under that spot equal to the 

mel ting point of the crystal. Then he compensates by streams of 

cooling air directed on the rotor, and claims to have equalized 

temperatures throughout the rotor to one hundredth of one degree! 

McB. has not experimented at all with Beams' later devices, 

saying they had enough good leads of their own. There is 

something just a touch queer about this whole situation. ,83 

September 1936 McBain visited Warren Weaver on a trip to the east 

coast. 84 He thanked the Rockefeller Foundation for its assistance and 

enumerated the list of scientific results obtained. According to 

Weaver McBain was 'a little like H.M. Evans in several respects, - in 
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the syrupy nature of his respect for Foundation officers, in the 

confidence and pride with which he described the manifold results of 

his own activity, and perhaps also in the fact that, in spite of these 

unpleasant characteristics, McBain might well have an element of 

genius in his make-up' .85 McBain had met Svedberg at a meeting in 

Pittsburgh and had subsequently seen the ultracentrifuge equipment at 

the Rockefeller Institute which was developed by Pickels, one of 

Beams' students, for Johannes Bauer who used it for the study of 

virusses. McBain explained Weaver that he had a high esteem of 

SVedberg, saying that, if a Nobel prize were at his disposal, he would 

unhesitatingly present it to svedberg for his development of the 

ul tracentrifuge and for the magnificent researches he has carried on 

with it. He also spoke most enthusiastically of Bauer's equipment, 

and, according to Weaver, almost modestly about his own air-driven 

centrifuge. He indicated that his own device was far less powerful, 

but thought that it was still true that a variety of interesting and 

important things could be done with his 'simple and cheap 

equipment' .86 

Early 1937 McBain submited a request to the Rockefeller Foundation 

for a $ 16,OOO-grant for a four-year period for 'investigations in the 

field of colloids and surfaces, including the ultracentrifuge'. He 

remarked that the June 1936 Proceedings of the Royal Society had 

considered part of his earlier work as being , classical'. His ongoing 

investigations were not only interesting by themselves but were 

, fundamental in quantitative biology'. With respect to the 

ultracentrifuges he distinguished four general fields of applications: 

a) The transparent ultracentrifuges such as those of Svedberg and 

the air-driven ones set up that year in the Rockefeller 

Institutes for Medical Research at New York and Princeton, 

respectively, in addition to the smaller model already worked out 

in his own laboratory which was 'greatly improved' by a simple 

temperature control which held the whole rotor at any desired 

temperature within 0.020 and which would be the only one that 

promised to be of value in studying the constituents of living 

protoplasm in situ. 

b) The centrifuge with convection with pervious bottom, which had 

yielded data for the particle size and density of some virusses. 

c) The 'very simple' one-piece or two-piece opaque spinning tops 

costing $ 15 - $ 25 with which he claimed to be able to obtain 

measurements of ordinary sucrose molecules correct to 5%. 



31 

d) The 'very simple and inexpensive' air-driven equipment for 

studying naturally immobile systems such as jellies.87 

Early 1937 MCBain was visited again by Warren Weaver who wrote 

about this visit in his diary: 

, ( ••• ) Aside from this one piece of equipment and the optical 

devices which supplement it, the remainder of the equipment for 

surface chemistry appears to be simple, if not indeed actually 

crude. All of the rooms in which McB. has work going on are dirty 

and. confused. WW sees the remarkably precise and efficient 

automatic recording microphotometer which has been developed by 

one of McB.'s colleagues. This instrument is an essential part of 

McB. 's centrifuge work, since the accuracy with which it records 

density curves for the photographs of sedimentation taking place 

in McB. 's minute ultracentrifuge cells furnishes McB. with one of 

his chief arguments for the practicality of the small top as 

compared with the Svedberg type. WW sees several of McB. 's tops, 
including his so-called 'transparent' centrifuge. 

The whole device occupies only a couple of square feet of a 

work table, and, including the optical device, camera, etc., can 

doubtless be produced for a few hundred dollars. 

(My) whole impression from this visit is a poor one.,88 

A month later McBain is informed that his grant request is 

rejected, the motivation being that there are 'many interesting and 

important things which we are unable to aid'. 89 

In an undated (probably late 1936) paper entitled 'on the size of 

cells and rotors useful in the ultracentrifuge' McBain wrote: 

'Surely in scientific circles it is possible to overtake a 

canard. An opinion appears to be in current circulation that a 

radius of rotor of 65 rom. and a depth of cell from 10 - 15 rom., 

such as was chosen by Svedberg for his work, is excellent, 

whereas there is some inherent fatal defect if these dimensions 

are reduced by three- to five-fold. It is evident that the 

principles involved have not been thought through, since all 

these magnitudes are gross in comparison with molecular 

dimensions, and since with suitable equipment they may be 

observed to a very high degree of accuracy, provided of course 
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that unnecessary extraneous errors are not introduced by 

unsuitable technique or equipment. In principle the phenomena of 

sedimentation cannot be so precariously dependent upon an 

arbitrary choice of numerical dimensions.,90 

In the late 1930's McBain and C. Alvarez-Tostado continUed 

developing the so-called opaque ultracentrifuges. They developed a 

rotor consisting of two pieces of steel and a rubber sac in which was 

laid a pile of 100 ordinary annular washers of coin silver containing 

10 per cent copper and each 0.003 inch thick. The washers were 

al ternately wide and narrow, the outside diameter being the same in 

all cases. They were held pressed together so that the liquid between 

the wide washers was immobilized in annular layers, 0.003 in. thick 

and several millimeteres deep. (fig. 8b) Sedimentation equilibrium was 

set up in this immobilized liquid in any desired centrifugal field up 

to a few hundred (-thousand? BE) times gravity_ ,91 In the succeeding 

years McBain's activity was concentrated on the development of these 

opaque ultracentrifuges. At the 1938 colloid symposium eight different 

types of these ultracentrifuges were exhibited. At the symposium 

McBain discussed various types and concluded that a number of 'simple 

and very inexpensive opaque rotors are now available with which 

measurements both of sedimentation equilibrium and of sedimentation 

velocity have been made with an accuracy at least as great as that 

obtainable with the best transparent ultracentrifuge.,92 

In 1938 McBain submited a request to the Rockefeller Foundation for 

a $ 2000 grant in order to buy a precision lathe. It should be used by 

'an exceptionally qualified instrument maker', Joseph Grebmeier who 

had made all their ultracentrifuges and various other equipment. 

McBain stated that, thanks to the 'quite invaluable support I of the 

Rockefeller Foundation in the past, the project for producing 

effective and accurate ultracentrifuges at very low expense, both of 

the transparent and the opaque types for direct analysis, was assured 

of complete success. However, the proj ect would have been greatly 

speeded if he had had the collaboration of a full-time Research 

Associate instead of being dependent for collaboration solely upon a 

couple of graduate students, much of whose time was required for 

courses and examinations. It would be merely a question of time before 

their new designs would be so fully demonstrated that they would be 

generally available at low cost. They had already successfully 

measured sedimentation velocity of egg albumin with their new design 
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of opaque ultracentrifuge without any optical system whatever. He also 

stated that their rotors were being adopted elsewhere. 93 He felt 

, deeply grateful at the culmination of eight years of work in 

developing a completely universal form of ultracentrifuge of equal 

power and accuracy with those of Svedberg, but more universally 

applicable. ,94 He continUed arguing that his apparatusses cost less 

than 

$ 50 to make and required no elaborate equipment, whereas those of 

Svedberg still cost between $ 17,000 and $ 20,000, while the 

'simplified' form with only glass equipment instead of equipment for 

ultraviolet put on the market by the Sharples Company cost over 

$ 3,000. Furthermore, their simple forms would be the only ones that 

could be held accurately at any desired temperature. 95 His arguments 

were not convincing, however, and the grant request was rejected by 

the Rockefeller Foundation because it 'has been found to lie outside 

our possibilities,.96 

June 1938 McBain paid a visit to the Rockefeller Foundation during 

which he expressed his appreciation of foundation's assistance and to 

report that his contributions to surface chemistry and the centrifuge 

proj acts were both carried beyond the point which he had hoped for and 

promised. On his visit he carried with him a small leather sack, which 

went in a coat pocket, containing one mounting and five or six 

different models of his tiny opaque centrifuges. He stated that the 

transparant centrifuge was essentially perfected and that it would do 

everything that a SVedberg or Beams-Pickels-Bauer would do. 97 

For some years thereafter McBain continUed using his 

ultracentrifuges for research in colloid chemistry. In 1939 he wrote 

in Science that it 'would appear that the ultracentrifuge in this form 

could now be made available for undergraduate classes in biochemisty 

and colloids'. 98 However, his ultracentrifuge work was hardly picked 

up by his fellow scientists and after 1941 he himself also published 

no more papers on research done with ultracentrifuges. 

McBain retired in 1947 being still a respected colloid chemist. On 

the occasion of his retirement the 21st National Colloid symposium was 

called the 'McBain Colloid Symposium'. After his retirement he engaged 

for two years in researches for the U.S. Office of Naval Research and 

then, on the invitation of Prime Minister Nehru, he accepted the 

position of Director, to complete and staff the Indian National 

Chemical Laboratory, at Poona, India. At Poona he completed a 
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monograph entitled 'Colloid Science', published in 1950. This 

monograph also comprised a chapter on ultracentrifuges and 

centrifuges, focussing mainly on his own work done ten years before. 99 

A few months after his return to Stanford McBain had an acute heart 

attack and three weeks later, on 12 March 1953, died of cerebral 

haemorrhage. 

DIFFUSION OF ULTRACENTRIFUGES 

SVedberg ultracentrifuges 

Svedberg's work was highly thought of by his colleagues. Many 

researchers from different countries visited Uppsala to work with 

ultracentrifuges for some time. Some of them brought the substance 

they wanted to investigate, some just took part in the work that was 

going on. Typically there were about half a dozen foreigners per year 

working at Uppsala, sometimes staying for a few months, sometimes 

staying for one or two years, or, like Kai o. Pedersen, staying for 

the remainder of their career. The request for centrifuge-time was 

very high and by the end of the 1930's three oil-turbine centrifuges 

were running almost permanently in Svedberg's laboratory. Also the 

older, electrically driven type was frequently used for sedimentation 

equilibrium experiments. 100 

Some of these foreign researchers showed great interest in 

obtaining an ultracentrifuge of their own. The thresholds for being 

able to do so, however, were very high. Construction of the 

ultracentrifuge required extremely skilled workmanship. Experience 

with this specific type of rotating systems only existed in SVedberg's 

workshop. SVedberg did allow Eriksson, his mechanic, to make 

ultracentrifuges for others but there still was the problem of costs, 

about $ 20,000 for the whole apparatus - a huge sum of money. 

Alltogether, four visiting scientists succeeded in finding the money 

needed to buy an oil-turbine ultracentrifuge. All of these were made 

by Eriksson in his workshop, two of them funded through the 

Rockefeller Foundation, one funded through the British Royal society 

and one payed for by a private company for research in their own 

laboratory. 101 

By the end of the 1930'S SVedberg started to show some interest in 

more actively making his centrifuge method and apparatus known. He 
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and Pedersen edited a book, published in 1940 in English and German, 

with contributions from various scientists who had been working with 

ultracentrifuges in his 1aboratory.102 In 1938 they published an 

article in Review of scientific Instruments about the 

u1tracentrifuge. 103 until then, SVedberg had published mainly in (bio) 

chemical journals such as Journal of the American Chemical society, 

Journal of Biological Chemist:r:y, Kol1oid Zeitschrift and Biochemisches 

zeitschrift. In most of these articles, the emphasis was on 

experimental results, and the UC was described as an element in the 

experimental method. In the 1938-artic1e, however, the emphasis was on 

the ultracentrifuge itself. In the final part of that article SVedberg 

et.al. compared their UC with the Beams-Picke1s type and concluded 

that the energy efficiency of theirs is better than that of the 

air-driven one. 104 In the early 1940's, partly on the initiative of 

SVedberg and Sven Brohult - one of his students - a company was fonned 

in stockholm called I.iKB-Produkter. This company was to manufacture a 

variety of scientific instruments, one of which was the oil-turbine 

ultracentrifuge. Though in general terms the company was a great 

success, the oil-turbine ultracentrifuge was a great commercial 

failure. Only two or three of them were sold. lOS 

McBain ultracentrifuges 

When McBain started developing ultracentrifuges he was a respected 

colloid chemist. He wanted to develop a cheaper alternative to the 

SVedberg apparatus stressing that such would enable more researchers 

to work with this 'important' research tool. His goals partly 

coincided with the goals of the Rockefeller Foundation which made them 

decide to support McBain for some years. McBain, however, was not 

interested in the same kind of substances as SVedberg but did compare 

his work with SVedberg's and hired Laura Krejci in order to demonstate 

the applicability of his scheme. He tried to interest a variety of 

chemists and biologists in his apparatusses by publishing in journals 

like the Journal of the American Chemical Society, Ko11oid 

zeitschrift, Journal of Biological Chemist:r:y and Nature. In these 

articles he stressed the simplicity of his ultracentrifuges and 

claimed that, in a number of respects, they were more powerful then 

Svedberg's. This caused Svedberg to argue that McBain's 

ultracentrifuges had to be inferior to his because his cells were too 

small and because convection had to take place in McBain's scheme. 
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SVedberg never supported these claims with empirical evidence. The 

Rockefeller Foundation was strongly committed to the Svedberg 

ul tracentrifuges because they had supported him with more than 

$ 200,000 in the preceeding 10 years. Also in the mid-1930's the Beams 

vacuum ultracentrifuges presented themselves as a possible 

alternative to Svedberg's apparatusses. From then on the Rockefeller 

Foundation discontinued their support to McBain. Although McBain often 

claimed that his scheme was taken over by others, hardly any evidence 

can be found that supports this claim. In his own work only a few 

references are given to other researchers working with the opaque 

ultracentrifuges he developed. No references are given showing that 

others had worked with his periscope ultracentrifuge. The reason might 

be that, although the ultracentrifuge itself was rather simple to 

construct, it could only be used in connection with a 'highly 

advanced' microphotometer. While he worked on ultracentrifuges McBain 

also carried out investigations using other experimental procedures. 

From the late 1930's onward this work received more emphasis and the 

ultracentrifuge was moved to the background. In the early 1940's he 

stopped working with it alltogether. 

Beams ultracentrifuges 

By contrast the ultracentrifuges developed in line with Beams' 

concepts, have found wide distribution. In the mid-1930's Johannes 

Bauer, working at the International Health Division Laboratories of 

the Rockefeller Foundation, asked Pickels to adapt the 

vacuum-ultracentrifuge for his study of the sedimentation of viruses. 

Pickels thereupon further developed this ultracentrifuge for Bauer's 

sedimentation experiments. In this apparatus, the cells in which the 

actual sedimentation took place, as well as the optical system, were 

copies of SVedberg's centrifuge. These ultracentrifuges were made in 

the Foundation's workshop, some also for other laboratories in the 

u.S. In 1936 Bauer and Pickels were visited by Svedberg who was 

impressed by their achievements and concluded that they indeed had 

constructed an ultracentrifuge. Thereupon, he invited them to write a 

chapter about the air-driven ultracentrifuge for the book he was 

editing with Pedersen. 106 

In the mid-1930's, the then leading manufacturer of centrifuges in 

the world, the Sharples Company in Philadelphia, showed interest in 

selling ultracentrifuges. They approached Beams and Pickels for advice 
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and in 1936 the first Sharples-ultracentrifuge was put on the 

market. 107 Like SVedberg's oil-turbine type this air-turbine 

ultracentrifuge became a commercial failure as well. 108 

In the mid-1940's pickels decided that there might be a market for 

ultracentrifuges after all. Together with Maurice Hanefin, who had a 

corporate background, he decided to form a company called Spinco 

(Specialized Instruments Corporation). Knowing the fate of the 

Sharples-UC, he concluded that the air-turbine drive prevented it from 

being widely applicable; many laboratories did not have the necessary 

air-compressors for driving it. As mentioned before Beams had 

addressed the same problem in the late 1930's and had developed an 

electrical drive for his UC's. Pickels decided that such a drive might 

serve his purposes better then the air-turbine. Thereupon he was able 

to produce ultracentrifuges at a price which was approximately one 

third of the price of the oil-turbine type and it soon became a 

commercial success. 109 In 1947 eight oil-turbine ultracentrifuges were 

used world-wide and just about as many air-driven ones. Ten years 

later, more than 300 electrically driven spinco-ultracentrifuges were 

spinning around the world. 110 

DISCUSSION AND CONCLUSION 

I have shown that an ultracentrifuge meant something completely 

different for the various actors involved. For Svedberg, the stimulus 

to develop the ultracentrifuge was to build an instrument for colloid 

chemical research. This implied that the UC had to fulfill specific 

requirements or it might be consigned to the scrap-heap. Beams, in the 

beginning, saw the spinning top as an instrument in his awn 

investigations in physics. After 1930, however, the stimulus for 

further development was primarily to reach high rotational speeds with 

a simple driving mechanism, naively as this may sound. For him, almost 

anything that rotated fast was an ultracentrifuge. For MCBain, like 

SVedberg, the stimulus for the development could also be found in his 

background in colloid chemistry. However, an important additional 

requirement for MCBain was that the apparatus should be cheap. If we 

consider SVedberg's case we find a number of artefacts with very 

different technological characteristics which were used for more or 

less the same purpose (see figures 1, 2 and 3). The same holds for the 

two McBain ultracentrifuges shown in fig. 8. In Beams' case (see 
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figures 5, 6 and 7), we find the same driving mechanism in all three 

cases. By contrast, the rotors show considerable differences which 

relate to the different purposes for which they were built. 

Each of the three researchers had a different definition of what an 

ultracentrifuge was. These differences can partly be understood in 

terms of the relevant social groups of which they were a member. For 

SVedberg and McBain it was their background in colloid chemistry which 

determined the principle requirements of an ultracentrifuge: high 

rotational speed, observability of the sedimentation process and 

avoidance of convection. They both started the development work in 

their own workshop using I conventional' technology. However, a factor 

specific in the SVedberg case was that he was awarded a Nobel Prize 

and that he encountered a scientific result that might revolutionize 

the scientific thinking with respect to the substances he was 

investigating. These factors made it possible for him to obtain large 

sums of money which facilitated the incorporation of the most advanced 

technology of that time. McBain, however, had limited resources and, 

also in the long run, could only use conventional technology which was 

characteristic of the RSG of colloid chemists. III For Beams, his 

original definition of the ultracentrifuge and the way he developed it 

were determined by his background in experimental physics. Thus, this 

episode can be partly understood in terms of the RSG of experimental 

physicists. At a certain point Beams changed his definition - from a 

research tool in physics it became a research tool in science in 

general. with the empirical material studied this switch can not be 

explained in terms of an RSG. Given this extension of the definition 

however, the resulting developments and also various experiments Beams 

and his students did with ultracentrifuges still were quite 

characteristic for experimental physicists. 

The different definitions the three scientists had of an 

ultracentrifuge caused them to have very different views about which 

aspects of the centrifuge caused problems. Therefore, they evaluated 

the effects of modifications applied to their UC in different ways. To 

SVedberg, a modification was only an improvement if it was not made at 

the expense of the ultimate goal of his experimental method. For 

example, the centrifuge capable of generating the highest 

gravitational field was rejected by him on grounds of its inferior 

resolving power. To Beams, any improvement to any aspect of the 

centrifuge was worth a publication. Any potential application was 

interesting as it might generate interesting research questions. In 
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the end, not even the air-turbine survived Beams' quest for further 

improvements. McBain wanted to meet the same requirements as Svedberg 

but with the additional requirement of low costs. 'Ibis implied that, 

when he claimed to have succeeded in manufacturing an UC, it 

necessarily had to be with relatively 'simple' technology. As a 

consequence of the different definitions of an ultracentrifuge the 

developmental processes and the eventual appearance of the various 

resulting artefacts differed greatly in a number of ways. 

But not only ultracentrifuges which differed in a technological 

sense did mean something different to the researchers involved. Also 

in cases Where, in terms of 'hardware' I only one ultracentrifuge could 

be recognized, this artefact could take on different meanings. 'Ibis 

allowed me to demonstrate the intehPretative flexibility of the 

artefact ultracentrifuge. In the Beams case, there did not exist just 

one air-driven spinning top, but there was a means for rotating 

mirrors and a means for centrifuging substances. Each of those led to 

very different developments and artefacts. In the Svedberg case, in 

1925 there was not just the ultracentrifuge but there was the 

sedimentation equilibrium machine and the sedimentation velocity 

machine. The first kept its original electrical drive, the second led 

to the development of the oil-turbine drive. For Svedberg the McBain 

apparatusses were no ultracentrifuges at all while Beams sometimes 

referred to them calling them ultracentrifuge. 

Trying to solve their problems the researchers had to do more 

then putting some technological elements in the right place. In law's 

vocabulary we could say that in a process of heterogeneous 

engineeringl12 they tried to influence 'social' and 'natural' factors: 

SVedberg turned his one time adversary of ' diffusion' into an aid. He 

had to convince others to give him money for his development work in 

which he succeeded by offering them his status of a Nobel Prize 

winner.. Beams had to convince many others of the value of his 

artefacts which he did by stressing the simplicity and flexibility of 

his artefacts and by offering his assistance in helping to adapt the 

machine to any specific needs a potential customer might have. McBain 

also had to convince others of the value of his artefacts for their 

purposes. At first he succeeded and received grants from the 

Rockefeller Foundation. After SVedberg had told the Rockefeller 

Foundation that he did not think that McBain's apparatus was any good 

and after they started seeing one of Beams' ultracentrifuges as a 

possible alternative they ceased funding McBain. 
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If we look at the final wide-spread application of 

ul tracentrifuges we may say that one of them became a success while 

the others became a failure. However, if we would have asked colloid 

and proteins chemists in the mid-1930's to point out the most 

successful uc, the answer would most probably have been the 

SVedberg-type. Thus, the study warns us that it can be misleading to 

talk simply about success and failure and that it might be more 

fruitful to talk about growing and diminishing degrees of 

stabilization. Why then did the Beams/Picke1s type stabilize as an 

apparatus used by an ever growing number of researchers whereas, in 

the end, the SVedberg and the McBain types did not? Comparing the 

Beams and the SVedberg type, the obvious answer, it seems, is that the 

latter was extremely complicated to build, whereas the latter was much 

cheaper, less complicated, easier to operate and more widely 

applicable. However, the same is true for the McBain ultracentrifuge. 

one of the reasons may be that one of McBain's principle arguments in 

claiming that his UC could do the same as SVedberg's was that he 

possessed an extremely accurate microphotometer. This made the whole 

apparatus considerably more expensive than the amounts of a few 

hundred dollars he sometimes mentioned. Some indication of the price 

of this microphotometer is given by the fact that SVedberg had his one 

built for $ 1500. Nevertheless, that would still make McBain's UC 

cheaper than the Beams version. A more important reason might then be 

that Svedberg disqualified McBain's apparatus while, after he had seen 

the apparatus built by Pickels for the Rockefeller Institute, he 

praised the work and appartus of Beams and pickels. In this respect it 

is interesting to note that, although McBain tried to refute 

SVedberg's objections by arguing that his UC produced the same 

scientific results as SVedberg's, after a few years nobody seems to 

have taken him serious. 



41 

Notes: 

1. Author's adress: Center for Science and Society Studies, 'de 
Boerderij', University of '!'wente, P.O. Box 217, 7500 AE, 
Enschede, the Netherlands. Tel: 053-893349. 

2. Here, the history of the Beams and Svedberg UC's are only 
described briefly because they have already been published. See: 
B. Elzen, 'Two Ultracentrifuges: A Compartive Study of the Social 
construction of Artefacts', Social Studies of science, Vol. 16 
(1986), pp.621-662. The development of the McBain ultracentrifuge 
is discussed in more detail because it has not been published 
before. 

3. T.J. Pinch and W.E. Bijker, 'The Social construction of Facts and 
Artefacts: or How the Sociology of Science and the Sociology of 
Technology might Benefit Each Other', Social Studies of science, 
Vol.14 (1984), p.422. 

4. Pinch and Bijker, op.cit. note 2, pp.421-424. The phrase 
, interpretative flexibility' may lead some readers to think, 
erroneously, that there is, after all, an independent and 
invariable reality of which only the interpretations may vary. 
Also it may suggest to some readers that actors can attribute 
meanings to artefacts in a completely voluntaristic way. To avoid 
these misunderstandings, perhaps a different phrase should have 
been adopted. I thank Michel callon and Arie Rip for their 
comments on this point. 

5. Pinch and Bijker, op.cit. note 2. The technology part of this 
article appeared under the same title in: W.E. Bijker, T.P. 
Hughes and T. J. Pinch, The Social Construction of Technological 
systems (cambridge, Mass.: MIT Press, 1987), pp.17-50. See also 
Elzen, op.cit. note 1, and W.E. Bijker, 'The Social Construction 
of Fluorescent Lighting - An effort to integrate the analysis of 
social shaping and social impact of technology', paper presented 
at the International Workshop on the Integration of Social and 
Historical Studies of Technology, Enschede, the Netherlands, 3-5 
September 1987. 

6. Although we use an artefact for tracing RSG's and although RSG's 
are defined as those groups relevant for the development of a 
specific artefact, we should not characterize the RSG in terms of 
the artefact. This because the RSG-Characterization should serve 
the explanation of the actor's definition of the artefact under 
study and using that artefact to characterize the RSG would then 
cause the argument to become circular. Therefore the RSG should 
be characterized on the basis of their attitudes towards other 
technologies than the one we are studying. 

7. The actor's definition may of course also be influenced by 
psychological factors which are not included in the SCOT 
approach. However, for our purpose this is not a problem because 
we do not seek to explain the exact content of what has been 
going on but we seek explanations at the level of ongoing 
processes. The claim is that these processes can be fruitfully 
described and explained in social terms. One of the results of 
this study may be to show where social explanations fail and 
other explanations have to be sought. 

8. The theoretical relevance of this distinction may be that on the 
basis of a large number of case studies it may be possible to 
distinguish various types of problemdefinitions, various 
strategies for problemsolving, etc. and seek for explanations as 
to under which circumstances (e.g. defined in terms of RSG
characteristics and/or types of problemdefinitions) which 



42 

strategies for problemsolving are more likely than others. 
9. The phrase is coined by John Law. See e.g. J. Law, 'Technology 

and Heterogeneous Engineering: The case of Portuguese Expansion' , 
in: W.E. Bijker, T.P. Hughes and T.J. Pinch, The Social 
construction of Technological Systems (cambridge, Mass.: MIT
Press, 1987), pp.111-134. 

10. S. Claesson and K.O. Pedersen, 'The Svedberg, 1884-1971', 
Biographical Memoirs of Fellows of the Royal society, Vol. 18 
(London, 1972), 595-627, esp. 595. 

11. M. Kerker, 'The Svedberg and Molecular Reality', ISIS, Vol. 67 
(1976), 193. 

12. Claesson and Pedersen, OPe cit. note 10, 617-619. 
13. T. SVedberg, Die Methoden zur Herstellung Kolloider IAsungen 

Anorganischer Stoffe, (Dresden: Theodor Steinkopff, 1909); 
translated as The Formation of Colloids, (London: J. & A. 
Churchill, 1921). 

14. Claesson and Pedersen, OPe cit. note 10, 598. 
15. T. SVedberg und K. Estrup, 'Ueber die Bestinunung der Haufigkeits

verteilung der Teilchengrossen in einem dispersen System', 
Kolloid Zeitschrift, Ed. 9 (1911), 259-261, esp. 259. 

16. S. Oden, 'On the size of the particles in deep-sea deposits', 
Proceedings of the Royal society of Edinburgh, vol. 36 (Sess. 
1915- 16), 219-236. 

17. T. SVedberg and H. Rinde, 'The determination of the distribution 
of Size of particles in disperse systems', Journal of the 
American Chemical SQCiety, Vol. 45 (1923), 943-954. 

18. Physicists make no distinction in principle between the forces 
generated by gravity and the forces generated in centrifuges. 
Both forces give particles an acceleration which is depending 
upon the mass of the particle. For this reason physicists often 
express the forces generated in a centrifuge in terms of the 
strength of the earth's gravitational field. A centrifugal force 
of 1000 g means that we are dealing with forces of one thousand 
times gravity (g being the acceleration of the earth's 
gravitational field). 

19. K.O. Pedersen, 'The Development of Svedberg's Ultracentrifuge', 
in: M.G. Lewis en G.H. Weiss (eds.), Fifty years of the 
ultracentrifuge, (Amsterdam: North-Holland Publishing Company, 
1976), 3-18, esp. 4. 

20. T. SVedberg and H. Rinde, 'The Ultra-Centrifuge, a New Instrument 
for the Determination of Size and Distribution of Size of 
Particle in Amicroscopic Colloids', Journal of the American 
Chemical Society, Vol. 46 (1924), 2677-2693, esp. 2677-2678. 

21. See note 18. 
22. T. Svedberg and H. Rinde, 'The Ultra-centrifuge, a New Instrument 

for the Determination of Size and Distribution of Size of 
Particle in Amicroscopic Colloids', Journal of the American 
Chemical Society, Vol. 46 (1924), 2677-2693, esP. 2677-2678. 

23. Ibid., 2682. 
24. Ibid., 2682-2683. 
25. T. SVedberg, 'Zentrifugierung, Diffusion und Sedimentations

geleichgewicht von Kolloiden und hochmolekularen Stoffen', 
Kolloid Zeitschrift-Zsigmondi Festschrift, Bd.36 (1925), 53-64, 
esp. 59-60. 

26. Claesson and Pedersen, ope cit. note 10, 601. 
27. T. Svedberg, 'Ultrazentrifugale Dispersitatsbestinunungen an 

Eiweisslosungen', Kolloid Zeitschrift, Ed. 51 (1930), 10-24, esp. 
10. 



43 

28. R.O. Pedersen, 'The Development of SVedberg's Ultracentrifuge', 
in M.G. Lewis and G.H. Weiss (eds.), Fifty Years of the 
Ultracentrifuge (Amsterdam: North-Holland Publishing COmpany, 
1976), 3-18, esp. 6. 

29. R.O. Pedersen, 'The Svedberg and Arne Tiselius: the Early 
Development of Modern Protein Chemistry at Uppsala', in A. 
Neuberger, L.L.M. van Deenen and G. Semenza (eds.), comprehensive 
Biochemistx:y, Vol. 35: 'Selected Topics in the History of 
Biochemistry; Personal Recollections: I' (Amsterdam.: Elsevier 
Science Publishers, 1983), 233-281, esp. 242. 

30. T. SVedberg, 'The Ultracentrifuge and Its Field of Research', 
Industrial and Engineering Chemistrv. Analytical Edition, Vol. 10 
(1938), 113-127, esp. 114. 

31. Pedersen, Ope cit. note 29, 242. 
32. Claesson and Pedersen, OPe cit. note 10, 603. 
33. Pedersen, OPe cit. note 28, 7. 
34. Nobel Lectures ChemistX:Yi 1922-1940, (Amsterdam.: Elsevier 

Publishing Company, 1966), 63-66. 
35. T. SVedberg, Diax:y, (Uppsala, manuscript department of the 

university library; unpublished). 
36. Letter from the International Education Board to Theodor 

SVedberg, dated 281213, Rockefeller Foundation Archive Center, 
North Tarrytown, New York. 

37. Pedersen, OPe cit. note 28, 8-16. 
38. Ibid., 13. 
39. Ibid., 15. 
40. E. Henriot et E. Huguenard, 'Sur la realisation de tree grandes 

vitesses de rotation', Comptes Rendues Hebdgmaires des Seances de 
l'Academie des Sciences, Tome 180 (1925), 1389-1392. 

41. E. Henriot et E. Huguenard, 'Ies Grandes Vitesses Angulaires 
Obtenus par les Rotors sans Axe Sol ide , , Ie JOUrnal de Physique 
et Ie Radium, Serie 6, Tome 8 (1927), 433-443. 

42. E. O. Lawrence, J. W. Beams and W. D. Garman, I An improved 
arrangement for obtaining high speeds of rotation', Physical 
Review, Vol. 31 (1928), 1112. 

43. T.J. Pinch, 'Theoreticians and the Production of Experimental 
Anomaly: The case of Solar Neutrinos', in: R. D. Knorr and R. 
Whitley (eds.), 'The Social Process of Scientific Investigation', 
Sociology of the Sciences Yearbook, Vol. IV 
(Dordrecht/Boston/Lancaster: D. Reidel Publishing Company, 1980), 
77-106, esp. 78. 

44. F.L. Brown, A Brief HistoI:y of the Physics Department of the 
UniversitY of Virginia, 1922-1961, (Charlottesville, Va.: 
University of Virginia, 1967, unpublished), Ch.5, 2. 

45. J .W. Beams, 'Spectral Phenomena in Spark Discharges', Physical 
Review, Vol. 35 (1930), 24-33. 

46. J.W. Beams, 'The Propagation of Luminosity in Discharge TUbes', 
Physical Review, Vol. 36 (1930), 997-1001. 

47. J .W. Beams, 'An Apparatus for Obtaining High Speeds of Rotation', 
Review of Scientific Instruments, Vol. 1 (1930), 667-671. 

48. J .W. Beams and A.J. Weed, fA Simple Ultra-centrifuge', Science, 
Vol. 74 (10 July 1931), 44-46, esp. 44. 

49. Ibid., 44-45. 
50. E.G. Pickels, The Air-Driven Ultra-Centrifuge, (Charlottesville, 

Va.: University of Virginia, 1935, unpublished dissertation). 
51. J .W. Beams, A.J. Weed and E.G. Pickels, 'The Ultracentrifuge' , 

Science, Vol. 78 (13 October 1933), 338-340, esp. 339 
52. E.G. Pickels and J.W. Beams, 'High rotational speeds in Vacuum', 

Physical Review, Vol. 47 (1935), 336-337. 



44 

53. E.G. Pickels and J.W. Beams, 'High Rotational Speeds in Vacuo', 
Science, Vol. 81 (5 April 1935), 342-343. 

54. J .W. Beams and E.G. Pickels, 'The Production of High Rotational 
Speeds', Review of Scientific Instruments, Vol.6 (1935), 299-308. 

55. Ibid., 304. 
56. Ibid., 308. 
57. J.W. Beams and L.B. Snoddy, 'The Electrically Driven 

Ultracentrifuge', Science, Vol. 85 (12 February 1937), 185-186. 
58. J .W. Beams, 'High Speed Centrifuging', Reviews of Modem Physics, 

Vol. 10 (1938), 245-263, esp. 253. 
59. J .W. Beams, 'Early History of the Gas Centrifuge Work in the 

USA', (Charlottesville, Va.: University of Virginia, 1975, 
unpublished), 15-26. 

60. Ibid., 29-39. See also: D.R. Olander, 'The Gas Centrifuge', 
Scientific American, Vol. 239 (August 1978), 27-33. 

61. E.K. Rideal, 'James William McBain', Orbitua:r::y Notices of 
Fellows of the Royal Society, vol.8 (1952), pp.529-547, esp. 529; 
and H. Taylor, 'James William McBain', ~oumal of the Chemical 
Society (London), (1956), pp.1918-1920, esp. 1918 

62. H.B. Weiser, 'Foreword' in: H.B. Weiser (ed.), COlloid Symposium 
Monograph, The Chemical catalog Company, Inc., New York (1926). 

63. J .W. McBain, 'A survey of the main principles of COlloid 
Science', in: H.B. Weiser (ed.), Colloid Symposium Monograph, The 
Chemical catalog Company, Inc., New York (1926), pp.7-18, esp. 7. 

64. Letter from James William McBain to J. Burton Nichols, dated 
290208, Manuscripts Department of Uppsala University Library. 

65. Letter from J. Burton Nichols to James William McBain, dated 
290219, Manuscripts Department of Uppsala University Library. 

66. Letter from James William McBain to J. Burton Nichols, dated 
290226, Manuscripts Department of Uppsala University Library. 

67. Letter from James William McBain to the Rockefeller Foundation, 
dated 301215, Rockefeller Foundation Archive Center, North 
Tarrytown, New York. 

68. Letter from James William McBain to the Rockefeller Foundation, 
dated 301128, Rockefeller Foundation Archive Center, North 
Tarrytown, New York. 

69. Letter from the Rockefeller Foundation to James William McBain, 
dated 310506, Rockefeller Foundation Archive Center, North 
Tarrytown, New York. 

70. Letter from James William McBain to the Rockefeller Foundation, 
dated 310513, Rockefeller Foundation Archive center, North 
Tarrytown, New York. 

71. J .W. McBain, M.E. Laing McBain, 'Sedimentation equilibrium in the 
Ultracentrifuge - Types obtained with soap solutions', 
Proceedings of the Royal Society of London, Vol.A-139 (1933), 
pp.26-37, esp. p.26. 

72. Letter from James William McBain to the Rockefeller Foundation, 
dated 331205, Rockefeller Foundation Archive Center, North 
Tarrytown, New York. 

73. Letter from James William McBain to the Rockefeller Foundation, 
dated 340405, Rockefeller Foundation Archive Center, North 
Tarrytown, New York. 

74. Letter from the Rockefeller Foundation to Stanford University, 
dated 340413, Rockefeller Foundation Archive Center, North 
Tarrytown, New York. 

75. Letter from Laura Krejci to Theodor Svedberg, dated 33117, 
Manuscripts Department of the uppsala university Library. 

76. Letter from Theodor Svedberg to Laura Krejci, dated 331205, 
Manuscripts Department of the Uppsala university Library. 



45 

77. Letter from Theodor Svedberg to Laura Krejci, dated 331121, 
Manuscripts Department of the Uppsala University Library. 

78. Letter from Laura Krejci to Theodor Svedberg, dated 340421, 
Manuscripts Department of the Uppsala University Library. 

79. J .W. McBain, C.M. O'Sullivan, 'Development of an air-driven 
ultracentrifuge', Journal of the American Chemical Society, 
Vol.57 (1935), pp.780-781 

80. Letter from the Rockefeller Foundation to James William McBain, 
dated 350320, Rockefeller Foundation Archive center, North 
Tarrytown, New York. 

81. Letter from James William McBain to the Rockefeller Foundation, 
dated 350326, Rockefeller Foundation Archive Center, North 
Tarrytown, New York. 

82. Letter from James William McBain to the Rockefeller Foundation, 
dated 350326, Rockefeller Foundation Archive Center, North 
Tarrytown, New York. 

83. Warren Weaver's diary notes concerning James William McBain, 
dated 360312, Rockefeller Foundation Archive Center, North 
Tarrytown, New York. 

84. Letter from James William McBain to the Rockefeller Foundation, 
dated 360721, Rockefeller Foundation Archive center, North 
Tarrytown, New York. 

85. Warren Weaver's diary notes concerning James William McBain, 
dated 360914, Rockefeller Foundation Archive Center, North 
Tarrytown, New York. 

86. Warren Weaver's diary notes concerning James William McBain, 
dated 360914, Rockefeller Foundation Archive Center, North 
Tarrytown, New York. 

87. Letter from Stanford University to the Rockefeller Foundation, 
dated 370104, Rockefeller Foundation Archive Center, North 
Tarrytown, New York. 

88. Warren Weaver's diary notes concerning James William McBain, 
dated 370127, Rockefeller Foundation Archive center, North 
Tarrytown, New York. 

89. Letter from the Rockefeller Foundation to James William McBain, 
dated 370220, Rockefeller Foundation Archive center, North 
Tarrytown, New York. 

90. Undated paper by James William McBain, Rockefeller Foundation 
Archive Center, North Tarrytown, New York. 

91. J .W. McBain, C. Alvarez-Tostado, 'Sedimentation equilibrium in 
the simplest Air-driven Tops', Nature, Vol.139 (19 June 1937), 
p.1066. 

92. J .W. McBain, 'Opaque ultracentrifuges for direct analysis', 
Journal of Physical ChemistIY, Vol.42 (1938), pp.1063-1070, esp. 
p.1069. 

93. Letter from Stanford university to the Rockefeller Foundation, 
dated 380329, Rockefeller Foundation Archive Center, North 
Tarrytown, New York. 

94. Letter from James William McBain to the Rockefeller Foundation, 
dated 380413, Rockefeller Foundation Archive Center, North 
Tarrytown, New York. 

95. Letter from James William McBain to the Rockefeller Foundation, 
dated 380413, Rockefeller Foundation Archive center, North 
Tarrytown, New York. 

96. Letter from the Rockefeller Foundation to James William McBain, 
dated 380503, Rockefeller Foundation Archive Center, North 
Tarrytown, New York. 

97. Warren Weaver's diary notes concerning James William McBain, 
dated 380606, Rockefeller Foundation Archive Center, North 
Tarrytown, New York. 



46 

98. J .W. McBain, A.H. I.ewis, 'Directly Air-Driven Transparent Ultra
centrifuges', Journal of Physical Chemistry, vol.43 (1939), 
pp.1197-1205. 

99. J. w. McBain, Colloid Science, D. C. Heath and Company, Boston 
(1950), pp.218-239. 

100. Prof. Kai O. Pedersen; private connnunication. 
101. Pedersen, OPe cit. note 76, 268. 
102. T. SVedberg und K.O. Pedersen (eds.), Die ultrazentrifuge, 

(I.eipzig: Theodor Steinkopff, 1940). Also published in an English 
edition as The Ultracentrifuge, (Oxford: The Oxford University 
Press, 1940). 

103. G. Boestad, K.O. Pedersen and T. SVedberg, 'Design and Operation 
of the Oil-Turbine Ultracentrifuge', Review of Scientific 
Instruments, Vol. 9 (1938), 346-353. 

104. Ibid., 353. 
105. Prof. Sven Brohult and Harry Brynielsson; private communication. 

Mr. Brynielsson was the first managing director of LKB-Produkter. 

106. Dr. Edward G. Pickels; private connnunication. See also: J. Bauer 
and E.G. Pickels, 'A high speed vacuum centrifuge suitable for 
the study of filterable visusses', JOurnal of Experimental 
Medicine, Vol. 64 (1936), 503-528 and J. Biscoe, E.G. pickels and 
R.W.G. Wyckoff, 'An airdriven ultracentrifuge for molecular 
sedimentation', Journal of Experimental Medicine, Vol. 64 (1936), 
39-45. 

107. W.L. Marston, 'Centrifugals', Industrial and Engineering 
Chemistty. Industrial Edition, Vol. 28, No. 11 (1936), editorial 
supplement, 55- 58, esp. 58. 

108. Mr. Thomas D. Sharples; private communication. 
109. Dr. Edward G. pickels; private connnunication. 
110. H.K. Schachman, 'Ultracentrifugation in Biochemistry', (New York: 

Academic Press, 1959), 1. 
111. This suggests that the SVedberg case is exceptional but I would 

argue that the fact that he got the Nobel Prize can also be 
understood in terms of relevant social groups. The system of 
awarding prizes is part of a social process in which various 
RSG's play a role. Scientists who have been awarded prizes 
afterwards often are very successful in raising funds for their 
researches. However, this point will not be worked out here. 

112. J. law, I Technology and Heterogeneous Engineering: The case of 
Portuguese Expansion', in: W.E. Bijker, T.P. Hughes and T.J. 
Pinch, The Social construction of Technological Systems 
(cambridge, Mass.: MIT-Press, 1987), pp.111-134. 



FIGURE 1 

Sedimentation balance 
~: S. Oden, 'On the Size of the Particles in Deep-sea Deposits', 

Proceedings of the Royal Society of Edinburgh, Vol.XXXVI (Sess. 
1915-1916), p.226. 
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FIGURE 2 

Svedberg Ultracentrifuge with electri~&l motor drive. 
Source: T. Svedberg und K.O. Pedersen (eds.), 'Oie· Ultrazentrifuge', 

(Leipzig: Theodor Ste1nkopff, 1940), 75 and 80. 
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Glossary 

R - Rotor 
C - (sedimentation) Cel 
E - Electrical motor 
Ca - Camera 
L = Light source 
H20 = Water (for temperature control) 
HZ - Hydrogen (for reduction of fricl 

and temperature coner< 

position of sector shaped cell (C) in 
the rotor (R). The side-walls of the 
cell coicide with a line through the 
rotor's central point . 



Schematic representation of the svedberg Ultracentrifuge with an 011-
turbine drive. 

Glossary 

0i Oil inlet 
00 Oil outlet 
T - Turbine 

Hydrogen in 

Hydrogen out 

B = (journal) Bearings with damping arrangement 
C - (sedimentation) Cel 
A = Axis of rotation 

FIGURE 4 

Air turbine developed by Henriot and HU9\lenard (Sa) and rotor for 
separating liquids (5h). 
Source: E. Henriot et E. HU9\lenard, 'Les Grandes Vitasses Angulaires 

Ohtenus par les Rotors sans Axe Solide', Le Journal de Physique at 
Le Radium, sEirie 6, Tome 8 (1927), 436 and 437. 
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Glossary 

S Stator 
R - Rotor 
Ac - (compressed) Air 
Ca - (air) Channel 
F = Flutings 

~~~~ __ J'Liquid 

Fig. 4b: Rotor for separating 
liqUids. 



FIGURE 5a 

Air turbine with mirror developed by Beams. 
Source, J.W. Beams, 'An apparatus for obtaining High speeds of Rotation', 

Review of Scientific Instruments, Vol. 1 (1930), 668. 

FIGURE 5b 

Glossary 

R Rotor 
Ac E (compressed) Air 
V = Valves 
G = Gauges (for pressure control) 
M = Mirror 

Beams rotor for separating liquids. (For explanation see text) 
~, J.w. be_ and A.J. Weed, 'A simple Ultracentrifuge', ~, 

Vol. 78 (July 10, 1931). 45 

FIGURE 6 

Beams rotors for sedimentation experiments. 
~: J.W. Beams. A.J. weed and E.G. Pickels, 'The Ultracentrifuge', 

Science. Vol. 78 (OCtober 13, 1933), 339 
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S = Sedimentation chamber 
G Glass disk 
L = Light source 
Ca = Camera 
Ms semi-permeable Mirror 
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FIGURE 7 

vacuum Ultracentrifuge developed by Beams and Pickels. 
~I J.W. Beams and E.G. Pickels, 'The Poduction of High Rotational 

Speeds', Review of Scientific Instuments, Vol. 6 (1935), 303. 
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Ta (air) Turbine 
Ac (compressed) Air 
Go (oil) Glands 
R Rotor 
p = (vacuum) Pump 
WV = (piano) Wire 
C~ s (friction) Clutch 
o Oil (for lubrication 

of glands) 
C Collector (for oil leaking 

through the gland 

FIGURE 8a 

McBain periscope Ultracentrifuge 
source, J.W. McBain and C.M. O'Sullivan, S.J., 'The Development of the Air-Driven 

Spinning Top as Transparent Ultracentrifuge', Journal of the American 
Chemical Society, Vol.37 (1935), p.2631 
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FIGURE Sb 

A McBain Opaque Ultracentrifuge 
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~: J.W. McBain, Colloid Chemistry, (Boston: D.C, Heath and Company, 1950), p.232 
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TECHNISCHE ARTEFACTEN: TUSSEN 
FYSISCHE OBJECTEN EN SOCIALE CONSTRUCTIES 

Peter Kroes 
Technische Univ. Eindhoven/Univ. Nijmegen 

Zijn technische artefacten physische objecten ('natuurdingen') of 
sociale constructies? In eerste instantie is men na lezing van het 
artikel "SCOT as a descriptional model in the history of technology. 
The social construction of three ultracentrifuges" van Boelie Elzen, 
geneigd deze vraag op te werpen. Toch lijkt mij dit geen zinvolle 
vraag. Ik zal die dan ook niet tot uitgangspunt maken van mijn 
commentaar. De vraag suggereert namelijk sterk een tweedeling. Het 
antwoord erop kan echter naar mijn mening niet anders luiden dan dat 
technische artefacten zowel natuurdingen zijn alsook sociale 
constructies. Bij een technisch artefact is enerzijds altijd een 
fysisch substraat betrokkeni meestal is dit substraat materieel van 
aard1 , en dan zijn technische artefacten in de woorden van Russell 
'kickable': men kan er tegenaan schoppen en dat kan men moeilijk, 
tenzij in overdrachtelijke zin, beweren van sociale constructies. 
Iemand die beweert dat technische artefacten niets anders zijn dan 
sociale contructies heeft derhalve heel wat uit te leggen. 

Aanhangers van de SCOT-theorie gaan daar niettemin van uit (Bijker 
1987, p. 14-5): 

De betekenissen die relevante sociale groepen toekennen aan 
een technisch artefact constitueren dat artefact. Er is, in 
onze analyse, niets anders dan dat complex van betekenis
seni het artefact bestaat niet buiten de interacties van 
relevantesociale groepen die er betekenissen aan toe 
kennen. 

Anderzijds zijn technische artefacten de resultante van sociale 
processen en kan men ze niet los zien van en isoleren uit hun 
sociale en maatschappelijke context. De concrete, specifieke vorm 



52 

van technische artefacten wordt in hoge mate bepaald door die 
sociale context. Dit betekent dat men de ontwikkeling van de 
techniek niet alleen vanuit de randvoorwaarden, die de natuur 
oplegt, kan begrijpen. Op basis van de wet ten van de mechanica en de 
thermodynamica kan men bijvoorbeeld geen goed inzicht verwerven in 
de ontwikkeling van de auto (die bijv. in Noord Amerika en west 
Europa in vele opzichten anders is verlopen). Technologische 
artefacten zijn dus niet slechts natuurdingen, maar in verregaande 
mate ook sociale constructies. 

Anders gezegd, technische artefacten zijn het resultaat van een 
spel tussen het 'mogelijke' en het 'wenselijke', meer specifiek het 
technisch mogelijke en het maatschappelijk wenselijke. Het eerste 
introduceert de natuur als een belangrijke, autonome speler ten 

tonele, het tweede de maatschappij. De natuur en de maatschappij 
zijn de twee polen waartussen de ontwikkeling van de techniek zich 
voltrekt. De spanning tussen be ide bepaalt voor een groot gedeelte 
de dynamiek van technologische ontwikkelingen2 • Beide polen zijn aan 
verandering onderhevig; zowel de 'technological state of the art' 
als de maatschappelijke wens en en behoeften veranderen in de loop 
der tijd, waarbij beide elkaar sterk kunnen beinvloeden. 

Deze tweeslachtigheid van technische artefacten vormt het 
uitgangspunt van dit commentaar, dat uit twee delen bestaat. Het 
eerste, algemene gedeelte gaat kort in op de achtergrond en de 
uitgangspunten van de SCOT-opvatting; het tweede op een aantal 
punten m.b.t. Elzens analyse van de centrifuge-case. 

In het algemene gedeelte zal ik me beperken tot de volgende 

onderwerpen: 
a) een zeer summiere schets van de opkomst van sociaal
constructivistische theorieen in het licht van ontwikkelingen in de 
wetenschapsfilosofie, 
b) het reductionistische karakter van sociaal-constructivistische 
theorieen, 
c) twee vooralsnog onopgeloste problemen van sociaal
constructivistische theorieen: de vooruitgang van de wetenschap 
(techniek) en het demarceren van wetenschap van andere 
probleemoplossende tradities, en 
d) de opening die conventionalistische wetenschapsopvattingen bieden 
voor een gecombineerde, zo men wil complementaire cognitief-sociale 
aanpak. 
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ad a) De opkomst van sociaal-constructivistische ideeen ten aanzien 
van wetenschappelijke kennis en technische artefacten hangt nauw 
samen met ontwikkelingen in de wetenschapsfilosofie. In zekere zin 
kunnen die ideeen opgevat worden als een reactie op een vermeend 
'falen' van die wetenschapsfilosofie. In de eerste helft van deze 
eeuw overheerste onder filosofen en sociologen de opvatting dat de 
geldigheid van wetenschappelijke kennis rationeel gelegitimeerd zou 
kunnen worden op basis van een universeel geldige wetenschappelijke 
methode. Daze gedachte ligt ten grondslag aan het logisch
positivisme en het latere logisch-empirisme. Dienovereenkomstig 
beperkte men zich in de kennissociologie tot een analyse van de niet 
congnitieve aspecten van het wetenschappelijke bedrijf; de 
objectiviteit van wetenschappelijke kennis zou onverenigbaar zijn 
met een sociale onderbouwing van die kennis (Mannheim, Weber, 
Merton). V~~r een kennissocioloog was de inhoud van 
wetenschappelijke theorieen en de legitimering daarvan verboden 
terrein. 

Het vastlopen van het logisch-positivistische programma en de 
opkomst van wetenschapsfilosofische theorieen waarin de ontwikkeling 
van kennis gekoppeld wordt aan de ontwikkeling van wetenschappelijke 
gemeenschappen, zoals de paradigma-theorie van Kuhn, hebben ertoe 
geleid dat sommige kennis- sociologen zich steeds minder 
terughoudend hebben opgesteld. Met Feyerabends proclamatie 'anything 
goes' was uiteindelijk het hek van de dam: wetenschappelijke kennis 
zou niet op basis van wetenschappelijke methoden gerechtvaardigd 
kunnen worden. In de kennissociologie ontstaan stromingen die de 
he Ie inhoudelijke component van de wetenschap annexeren, waaronder 
het "strong program' en sociaal-constructivistische opvattingen. De 
ontwikkeling van wetenschappelijke kennis zou sociologisch verklaard 
moeten worden en niet door een beroep te doen op methodologische 
spelregels; wetenschappelijke feiten zouden niets anders zijn dan 
sociale constructies, die het resultaat zijn van onderhande
lingsprocessen tussen wetenschappers. De natuur wordt zo monddood 
gemaakt en komt in het spel niet meer voor, tenzij als sociale 
constructie of als 'onderhandelingspartner' ('electronen', 
'mosselen'). Dezelfde gedachte ligt ten grondslag aan sociaal
constructivistische ideeen m.b.t. de techniek: technische artefacten 
zouden niet maar zijn dan sociale constructies. 
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De vraag is of we met deze sociologische wending in de 
kennistheorie iets opschieten. Naar mijn mening levert die 
uiteindelijk, in deze extreme vorm, niet vee I OPe Met Popper ben ik 
van mening dat de groei van de wetenschap een van de fundamentele 
problemen is van de wetenschapsfilosofie; m.a.w., hoe kunnen we de 
vooruitgang van de wetenschap verklaren. Maar juist op dit punt 
hebben de constructivisten niets te bieden (zie by. Hans Harbers 
1986, p. 46-7).Ik kom hier later nog op terug. Eerst zal ik nu nader 
ingaan op het sterk reductionistische karakter van sociaal
constructivistische theorieen. 

ad b) De sociaal-constructivistische benaderingen van wetenschap en 
techniek hebben een sterk reductionistisch karakter: de slogan is 
"alles is sociaal" (Bijker 1987, p. 15). Volgens Bijker moet dit in 
strategische zin geinterpreteerd worden (op. cit. p. 15): 

Het achterliggende idee is dat een onderzoeker zo lang 
mogelijk moet proberen te vermijden een beroep te do en 
op 'de natuur' of 'het technisch werken van een apparaat' 
als verklaring van technische ontwikkeling. 

Ais men met een dergelijke reductionistische strategie instemt, dan 
zal men de resultaten ervan moeten evalueren in het licht van de 
oorspronkelijke doelstelling, het beter begrijpen van de 
technologische ontwikkeling. Het uiteindelijke resultaat is echter 
nogal bevreemdend: de ontwikkeling van de techniek wordt verklaard 
in termen van onderhandelingsprocessen tussen verschillende actoren, 
waaronder wetenschappers en technici. Maar omdat ieder onderscheid 
tussen een sociale wereld en een fysische wereld is opgeheven, 
deinst men er niet voor terug om ook 'electronen' en 'mosselen' als 
actoren in onderhandelingsprocessen op te voeren. Merk op dat de 
sociaal-constructivist weI gedwongen is electronen en mosselen als 
echte onderhandelinspartners te zien, d.w.z. als actoren die 
deelhebben aan een proces waarvan de uitkomst bij voorbaat niet vast 
staat en die hun "mening" eventueel kunnen herzien. ZO niet, dan 
haalt hij via een achterdeur de natuur weer binnen want dan stelt 
een van de onderhandelingspartners categorische eisen net zoals de 
natuur dat doet. Uit het feit dat men bereid is zover te gaan, 
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blijkt overduidelijk het reductionistische standpunt van waaruit de 
vraag naar de ontwikkeling van de techniek door de SCOT-aanhangers 
wordt gesteld. In mijn ogen heeft die reductionistische strategie 
dan allang zijn zinvolheid verloren. De betekenis van het begrip 
'onderhandelen' wordt aldus op ontoelaatbare wijze opgerekt. Het 
oprekken van de betekenis van begrippen is overigens typisch voor 
reductionistische programma's; denk bijv. maar aan het toeschrijven 
van 'bewustzijn' aan materie om daarop het bewustzijn van mensen 
terug te kunnen voeren. 

ad c) Sociaal-constructivisten gaan uit van een symmetriestelling: 
ze willen geen onderscheid maken tussen ware of onware (adequate en 
niet adequate) theorieen of tussen succesvolle of mislukte 
technologische innovaties. Bij hun analyse van de technologische 
ontwikkeling stellen ze zich wat dat betreft neutraal op. Hoe is het 
binnen dat kader nog mogelijk wetenschappelijke en technische 
vooruitgang te verklaren? Bij de onderhandelingsprocessen in 

wetenschap wordt consensus bereikt middels zogenaamde 'closure 
mechanisms', en in de techniek treden 'stabilisaties' op. Maar bij 
de verklaring van de werking van die mechanismen, kan de 
sociaal-constructivist zich niet beroepen op buiten-sociale factoren 
of randvoorwaarden, zoals 'overeenstemming met de feiten (de 
natuur)' of 'adequate technische werking'. Dit zijn immers zelf 
sociale constructies. Waarom werken de 'closure mechanisms' niet 
zodanig dat een voortdurende regressie optreedt in de wetenschap in 

plaats van een progressie? Welke sociale factoren zijn daarvoor 
verantwoordelijk? Neem het voorbeeld van de N-stralen van de Franse 

fysicus Blondlot aan het begin van deze eeuw: waarom zijn Blondlot's 
N-stralen geen deel gaan uitmaken van de fysische werkelijkheid? 

Vanuit methodologisch standpunt is een eenvoudig antwoord mogelijk: 
de experimenten waarop het idee van N-stralen was gebaseerd waren 
niet herhaalbaar. Voor een sociaal-constructivist is dit echter niet 
relevant. Als enkel sociale closure mechanismen aan het werk zouden 
zijn geweest in de onderhandelingsprocessen, dan zou het oordeel van 
de fysici net zo goed ten gunste van het bestaan van N-stralen 
hebben kunnen uitvallen. Waarom zo vraagt men zich af hebben de 
N-stralen niet meer bondgenoten gemobiliseerd? 
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Een tweede onopgelost probleem, dat nauw samenhangt met het 
voorafgaande, voor de sociaal-constructivistische visie op 
wetenschap is de vraag wat nu zo specifiek is voor een 
wetenschappelijke traditie; waarin onderscheidt de wetenschappelijke 
gemeenschap zich van andere gemeenschappen die claimen over 
probleemoplossende methoden te beschikken (bijv. religieuze 
gemeenschappen)? Om het probleem wat op de spits te drijven: waarin 
verschillen wetenschappelijke opvattingen van religieuze, of waarin 
verschilt een wetenschappelijke theorie van een sprookje? Hetzelfde 
probleem doet zich voor met sociaal-constructivistische visies op de 
techniek: hoe kan men, zuiver en alleen op basis van sociale 
onderhandelingsprocessen, verklaren dat juist die artefacten, 
waarvan bijv. beweerd wordt dat ze zondigen tegen de wet van behoud 
van energie (denk aan een 'perpetuum mobile'), weggeselecteerd 
worden? In het geval van de wetenschap kan niet een beroep worden 
gedaan op de empirie, in het geval van de techniek niet op het 
werken van technische artefacten, omdat be ide vanuit sociaal
constructivistisch perspectief geen onafhankelijke instantie zijn 
waarop een beroep gedaan kan en mag worden. 

ad d) Dit algemene gedeelte wil ik afsluiten met een meer 
constructieve bijdrage. In de wetenschapsfilosofie is de discussie 
waar het hier om gaat in zekere zin aloud. Men vindt haar weliswaar 

in andere gedaante en in een andere context, terug in het 
conventionalisme van Poincare. Volgens Poincare zijn 
wetenschappelijke theorieen vrije creaties van de menselijke geest, 
van het kennende subject. Deze vrijheid is een gevolg van het feit 
dat wetenschappelijke theorieen gebaseerd zijn op conventies en die 
conventies zijn in principe willekeurig. ZO is er volgens Poincare 
voor de fysicus in principe een vrije keuze mogelijk tussen de 
euclidische en niet-euclidische opvatting van de structuur van de 
fysische ruimte, afhankelijk van de definitie van een rechte lijn. 
Vervangen we nu het kennend subject van Poincare door de 
wetenschappelijke gemeenschap, dan komen we een heel eind in de 
richting van sociaal constructivistische ideeen. Opvallend is dat, 
evenals het sociaal-constructivisme, ook het conventionalisme 
herhaaldelijk beschuldigd is van extreem relativisme. Toch is 
Poincare in dit opzicht vaak verkeerd begrepen. Wetenschap berust 
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naar zijn mening op conventies, op afspraken, en die conventies zijn 
vanuit epistemologisch standpunt willekeurig, waardoor het 
conventionalisme relativistische trekken vertoont. Maar voor 
Poincare wordt die vrijheid ingeperkt door criteria van eenvoud, 
gemak, schoonheid e.d. We kunnen die inperking echter ook 
localiseren in de sociale context van de wetenschap. Conventies zijn 
bij uitstek sociale constructies en wat ligt meer voor de hand dan 
te veronderstellen dat de epistemologische vrijheid wordt ingeperkt 
door de sociale context waarin de conventies tot stand komen. Omdat 
kennis berust op conventies en die conventies sociale constructies 
zijn, is kennis dus een sociale constructie. Dit betekent echter 
niet dat kennis geen objectieve inhoud meer zou hebben. Het 
conventionalisme is heel goed verenigbaar met de opvatting dat de 

wet ens chap objectieve, van de sociale context onafhankelijke kennis 
oplevert. Wanneer eenmaal de eenheid van afstand, de meter, is 
gedefinieerd, dan is de lengte van mijn bureau een objectief 
gegeven. Wanneer de noodzakelijke conventies vastliggen, is het een 
objectief, d.w.z. door de natuur bepaald, gegeven dat de constante 
van Planck 6,626176 (± 0,000036). 10-34 Jouleseconde bedraagt. Dan 
is het woord aan de natuur, tenzij men bereid is de hele wereld van 
definities aan elkaar te laten hangen. 

Langs deze weg lijkt het mij in principe mogelijk vast te houden 

aan het objectieve karakter van wetenschappelijke kennis, terwijl 
niettemin ruimte gelaten wordt voor een, weliswaar ingeperkte 
sociaal-constructivistische interpretatie van die kennis. In het 
geval van de techniek zullen naar mijn mening de sociaal

constructivistische elementen (de conventies) o.a. gezocht moeten 
worden in technologische normen. 

Tot zover mijn algemene opmerkingen. Ik kom nu toe aan de inhoud 
van het artikel van Boelie Elzen. In mijn reactie zal ik vooral 

ingaan op zijn inleiding; op de ultracentrifuge-case zal ik aan het 
einde kort terugkomen. 

Een belangrijk probleem m.b.t. de SCOT-benadering van de 
techniekgeschiedenis, is de plaats die daarin wordt toegekend aan 
inhoudelijke, technisch-wetenschappelijke factoren naast sociale. In 
de eerste versie van zijn paper was Elzen op dit punt zeer 
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duidelijk. Gelijk in de eerste alinea stelde hij daarin dat hij op 
zoek was naar theoretische verklaringen van de ontwikkeling van de 
techniek op een dusdanig niveau, dat er geen verschil gemaakt hoefde 
te worden tussen bijvoorbeeld de ontwikkeling van de fiets, de 
transistor en de kruisraket. Daartoe wilde hij die ontwikkeling 
analyseren op het niveau van processen. Aan dit standpunt lijkt hij 
ook in de definitieve versie vast te houdeni nog steeds streeft hij 
naar een analyse op het niveau van processen {zie voetnoot 7).Het is 

mij onduidelijk wat hij daarmee precies bedoelt. Ik heb sterk de 
indruk dat hij zichzelf, in navolging van wat zovele economen reeds 

gedaan hebben, tot een soort 'black box'-benadering veroordeelt. Wil 
men inderdaad de ontwikkeling van de fiets, de transistor en de 
kruisraket in een schema persen, dan lijkt het mij dat dat niet 
anders kan dan door af te zien van de inhoudelijke, technisch

wetenschappelijke ontwikkelingen die mede aan deze artefacten ten 
grondslag liggeni die aspecten zijn immers in die gevallen nogal 
sterk verschillend. Door een analysekader te kiezen van waaruit deze 
verschillen niet meer zichtbaar zijn, worden deze verschillen a 
priori niet-relevant verklaard voor de beschrijving en verklaring 

van de ontwikkeling van de techniek. 
Deze indruk wordt sterk bevestigd door zijn case-studie; hierin 

ontbreekt nagenoeg een beschrijving van de technisch
wetenschappelijke aspecten die bij de ontwikkeling van de 
ultracentrifuge een rol hebben gespeeld. Elzen beperkt zich tot een 
beschrijving van wat hij noemt de "strategy for problemsolving", 

maar hoe in concreto problemen werden opgelost, hoe technische 

obstakels werden genomen en welk onderzoek daartoe verricht werd, 
blijft in het duister. Wanneer het door Elzen gekozen niveau van 
processen inderdaad impliceert dat deze inhoudelijke aspecten buiten 

zijn blikveld liggen en blijven, dan heb ik, gezien de eerder 

vastgestelde tweeslachtigheid van technische artefacten, 
fundamentele bezwaren tegen deze benadering; een belangrijke factor 
in de ontwikkeling van de ultracentrifuge komt dan bij voorbaat niet 
aan bod. 

Een tweede belangrijk element in Elzens inleiding is de 
argumentatie op basis waarvan hij concludeert dat een artefact als 

zodanig niet bestaat. Met de conclusie kan ik het maar in beperkte 

mate eens zijn. Los van zijn sociale context, is een vuistbijl 
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inderdaad niet meer dan een willekeurige steen, een willekeurig 
fysisch object. Door reconstructie van die sociale context zijn 
archeologen in staat vuistbijlen als technologische objecten te 
herkennen. Ik betwijfel echter of een dergelijke redenering ook nog 
zonder meer opgaat voor een transistor. Maar waar het mij hier om 
gaat is de argumentatie die Elzen tot bovengenoemde conclusie 
brengt. Die komt er in feite op neer dat het niet mogelijk is een 
ondubbelzinnige, voor aIle betrokkenen acceptabele definitie of 
omschrijving van artefacten, zoals ultracentrifuges, te geven, en 
wanneer dat weI lukt, dat dan blijkt dat niemand in de praktijk met 
die 'gemiddelde' ultracentrifuge werkt. 

Anders gezegd, in de Platoonse ideeenwereid komen we 'de' 
ultracentrifuge niet tegen en als die er weI in voorkomt dan in een 
dusdanige vorm dat aIle werkelijke ultracentrifuges daarvan 
significant afwijken. In beide gevallen luidt de conclusie dat 'de' 
ultracentrifuge niet bestaat. Het probleem dat achter deze 
argumentatie op de loer ligt is het aloude nominalisme-realisme 
debat in de filosofiei bestaan universalia nu weI of niet? Daarop 
zal ik hier niet verder ingaan, alhoewel ik van mening ben dat het 
in deze context weI van belang is, in het bijzonder voor de 
interpretatie van de conclusie dat het artefact als zodanig niet 
bestaat. 

Terug naar Elzens argumentatie. De vraag die ik hier in verband 
daarmee wil opwerpen is of zijn wijze van argumenteren zich niet 
tegen hem keert, wanneer die wordt toegepast op zijn omschrijving 
van het meest cruciale concept uit zijn analysekader, nl. dat van 
relevante sociale groep. Om te vermijden dat de rol van iedere 
individuele actor beschreven en gevolgd moet worden, wordt in de 

SCOT-benadering het begrip 'relevante sociale groep' geintroduceerd, 
en worden individuele actoren gezien als representanten van die 
relevante sociale groepen. Al de leden van een relevante sociale 
groep ftshare the same set of meanings, attributed to a specific 
artefact, or, in other terms, share a definition of the artefact" 
(p.3). Maar doen zich nu met de definitie of omschrijving van een 
relevante sociale groep, bijvoorbeeld die van experimentele fysici 
of die van de colloid-chemici, niet dezelfde problemen voor als met 
betrekking tot de omschrijving van technologische artefacten, 
bijvoorbeeld de ultracentrifuge? Is het mogelijk een ondubbel-



60 

zinnige, voor aIle betrokkenen acceptabele omschrijving van 'de' 
experimentele fysicus te geven, en wanneer dat weI lukt, blijkt er 
dan in werkelijkheid ook een 'modale' experimentele fysicus voor te 
komen? Zo niet, moeten we dan ook niet concluderen dat de relevante 
sociale groepen niet bestaan? Het probleem is, met andere woorden, 
hoe de relevante sociale groepen kunnen worden bepaald en 
afgebakend. Naar mijn mening worden SCOT-aanhangers hier met 
dezelfde problemen geconfronteerd als met betrekking tot de 
omschrijving van artefacten in termen van fysische eigenschappen. 
Samenvattend is mijn vraag of Elzen weI consistent te werk gaat: 
Waarom is in het ene geval deze wijze van argumenteren weI fataal, 
en in het andere niet? 

Ik kom nu toe aan mijn derde en laatste punt dat betrekking heeft 

op de relatie tussen het theoretische kader en de case-studie. 
SCOT-aanhangers brengen een zwaar theoretisch kader in stelling en 
zijn bereid daarvoor, in mijn ogen, vruchtbare onderscheidingen, 
zoals die tussen de sociale en fysische werkelijkheid, op te geven. 
Op zichzelf is hier niets op tegen, maar het betekent weI dat men 
veel terug verwacht. In dit opzicht vind ik de concrete toepassing 
van het theoretische kader op de ontwikkeling van de ultracentrifuge 
een teleurstelling. Niet dat ik veel aan te merken heb op die 
case-studie zelf. Elzen illustreert daarin heel duidelijk hoe een 
artefact zich onder invloed van verschillende wensen van betrokken 
groepen of personen op verschillende wijzen kan ontwikkelen. Helaas 
blijven daarbij de inhoudelijke technisch-wetenschappelijke aspecten 

weI wat onderbelicht, maar niettemin is het resultaat een 
interessante beschrijving van een technologische ontwikkeling. Ik 
heb me echter afgevraagd in hoeverre het in de inleiding 
gepresenteerde analysekader werkelijk een rol speelt in zijn 
beschrijving en verklaring van deze technologische ontwikkeling. Dit 
blijkt bij nader inzien zeer gering te zijn. Nergens wordt er naar 
mijn mening wezenlijk gebruik gemaakt van de stelling dat technische 

artefacten slechts sociale constructies zijn. WeI wordt er meerdere 
malen op gewezen dat aan een technologisch artefact in verschillende 
contexten verschillende betekenissen worden toegekend en wordt op 
uitstekende wijze duidelijk gemaakt waarom ze, als gevolg daarvan, 
verschillende ontwikkelingen doormaken. Elzen merkt dan ook terecht 
op dat (p. 36-37): 
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As a consequence of the different definitions of an 
ultracentrifuge the developmental process and the 
eventual appearance of the various resulting artefacts 
differed greatly in a number of ways. 

Met deze conclusie heb ik geen enkele moeitei ik denk echter dat die 

even goed, zonder de sociaal-constructivistische vooronderstel
lingen, geformuleerd zou kunnen worden, bijv. in termen van 
beoordelingscriteria van artefacten (zie de bijdrage van Hans 
Hutter). Met andere woorden, om deze conclusie te kunnen trekken, is 
naar mijn mening het sociaal-constructivistische analysekader niet 
nodig, zeker niet de stelling dat artefacten sociale constructies 
zijn. 

Uitgaande van een sociaal-constructivistische stellingname lijkt 
het mij, tenslotte, ten enen male onmogelijk goed inzicht te 
verkrijgen in de ontwikkeling van de techniek, omdat die stelling
name geen recht doet aan de bij het begin van dit commentaar 
gesignaleerde fundamentele tweeslachtigheid van technische 
artefacten. De werking van technische artefacten is gebaseerd op de 
beperkingen die de natuur oplegt aan het menselijk handelen. Zonder 
die beperkingen zou techniek niet mogelijk zijn. Natuurwetten 
beperken het domein van het fysisch mogelijke en juist dat buiten 
technici uit in hun artefacten. Het meest paradoxale van de 
sociaal-constructivistische benadering is wellicht dat juist die 

natuurlijke beperkingen geen vanzelfsprekende rol spelen in hun 

analyse van de ontwikkeling van de techniek. 
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NOTEN 

1. Er zijn gevallen waarin dit niet zo is; denk aan 'software' en aan 
radiosignalen, maar ook aan een 'technisch ontwerp'. 

2. Legt men het accent eenzijdig op of het technisch mogelijke of 
het maatschappelijk wenselijke dan verzeilt men al gauw in 
'technology push' of 'market pull' theorieen. 
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Inleiding. 

In 1935 stelde Lucien Febvre dat de techniekgeschiedenis een 

drieledige doelstelling heeft1 : 
1. het beschrijven van opeenvolgende technische ontwikkelingen; 
2. het evalueren van de relatie tussen wet ens chap en techniek; 
3. het plaatsen van technische ontwikkelingen in de maatschappelijke 
kontekst. 
Het onderwerp van deze lezing betreft het analyseren van de 
ontwikkeling van hogedrukkwiklampen bij Philips in de jaren dertig. 

Voor een gedegen beschrijving daarvan wil ik een analysekader 
gebruiken dat het mij mogelijk maakt aIle drie door Febvre genoemde 

doelstellingen te verwezenlijken. Een dergelijk analysekader is niet 
voorhanden, hoewel sommige modellen voor techniekgeschiedenis weI 
die kant op gaan. Het doel van deze lezing is daarom mede om door 
integratie en modifikatie van reeds bestaande modellen en ideeen een 
verdere stap daar naar toe te zetten. Mijn aandacht gaat daarbij 

vooral uit naar het inbrengen van de relatie wetenschap-techniek in 
de techniekgeschiedenis, omdat juist die in de meeste modellen 

onderbelicht is gebleven. Deze relatie is onder te verdelen in twee 
aparte thema's, die beide hun plaats zullen moeten krijgen: 

a. waarom onderzochten de technische wetenschappers (dat wil zeggen 
universitaire akademici en ingenieurs) bepaalde thema's en niet 
andere: welke doelstellingen had het onderzoek en waardoor werd 
het gelegitimeerd? (in het vervolg het "motiveringsvraagstuk" te 
noemen)i 

b. hoe bereikten de onderzoekers hun doelstellingen: welke 
technisch-wetenschappelijke methoden gebruikten zij en hoe 

verliep hun onderzoek? (in het vervolg het "kennisvraagstuk" te 
noemen). 
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Toenemende banden tussen wetenschap en techniek, in die zin dat 
universitair geschoolden in de industrie technisch relevante 
problemen gingen onderzoeken, dateert van omstreeks 1870. Vanaf die 
tijd vonden steeds meer chemici in Duitsland hun emplooi in de 
kleurstoffenindustrie. Chemici in andere landen volgden later. 
Fysici werden tot 1900 nauwelijks door de industrie aangetrokken en 
in Nederland duurde het tot het interbellum, aleer enkele 
industrieen v~~r chemici en fysici zogenaamde "research en 
development" (r&d) laboratoria inrichtten. Philips vormde met z1Jn 
Natuurkundig Laboratorium een van de duidelijke voortrekkers2 • 

In een r&d-Iaboratorium zijn de volgende drie hoofdtaken te 
onderscheiden: exploratief onderzoek, toepassingsgericht onderzoek3 

en development. Exploratief onderzoek is gericht op een beter 
inzicht in bepaalde natuurverschijnselen in technisch relevante 
vakgebieden, maar niet of nauwelijks op konkrete toepassingen. Het 
is wat aard betreft vergelijkbaar met universitair onderzoek en als 
zodanig ook door de universitaire gemeenschap geaksepteerd. Het 
levert onder meer artikelen op die in wetenschappelijke 
tijdschriften kunnen worden gepubliceerd. Toepassingsgericht 
onderzoek stelt zich daarentegen ten doel zoveel mogelijk 
kwantitatieve verbanden aan te geven tussen technisch relevante 

grootheden, al dan niet gebaseerd op wetenschappelijke of 
technologische theorieen, zodat optimalisatie van een artefakt4 naar 
bepaalde kriteria zo systematisch mogelijk kan gebeuren. Dit 
onderzoek geeft bovendien de grenzen aan van de technische 
mogelijkheden. Onder development tens lotte vallen de 
ontwerpaktiviteiten, die gericht zijn op het kunnen produceren van 
een artefakt dat aan de gewenste specifikaties voldoet. In de 
praktijk zijn de scheidslijnen tussen deze drie meestal niet scherp 
te trekken, maar de zwaartepunten zelf zijn vaak weI duidelijk aan 

te geven. 
Het aantrekken van natuurwetenschappers voor 

onderzoeksdoeleinden was een novum en in zekere zin dUs een 
experiment, waarvan het nut voor het bedrijf niet bij voorbaat 
vaststond. In de perceptie van de managers zou het r&d-Iaboratorium 

een zinvolle bijdrage moeten leveren aan het technische 
innovatieproces5 , hoe moeilijk direkt resultaat soms ook te meten 
zou zijn. Als we er van uitgaan dat managers, op zijn minst ten 
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dele, handel en volgens een bepaalde ekonomische rationaliteit en de 
ingenieurs en akademici vol gens een technische en wetenschappelijke 
rationaliteit, dan moet een r&d-Iaboratorium de plaats zijn waar 
deze rationaliteiten op elkaar worden afgestemd6 • Met 
"rationaliteit" bedoel ik niet: handel end volgens wetten van de 
formele logika of volgens 'harde' kosten-baten analyses. Onder 

"ekonomische rationaliteit" versta ik het zodanig besturen van een 
bedrijf, dat het in staat is te overleven (winst is daarvoor in een 
kapitalistische samenleving meestal een voorwaarde). Voor een 
omschrijving van "technische rationaliteit" en "wetenschappelijke 
rationaliteit" volg ik stephen Toulmin. Onder "wetenschappelijke 
rationaliteit" verstaat hij: "het bedenken, onderzoeken en 
bekritiseren van nieuwe koncepten, argumenten en 
presentatietechnieken, als middelen om de openstaande problemen van 

de ( •••••• ) wetenschap aan te pakken" .7"Technische rationaliteit" 
omschrijft hij als voIgt: "de inschatting dat van de beschikbare 

nieuwe mogelijkheden een bepaald ontwerp of bepaalde procedure in 
sommige opzichten zodanig superieur is ten opzichte van de 
bestaande, dat het aannemen daarvan de moeite waard is; dit betekent 
noch dat het de enig mogelijke 'rationele' procedure is, noch dat 
het de best samenhangende is die kon worden gevormd"S. 

Aan het begin van deze eeuw was het afstemmen van technische en 
ekonomische rationaliteit niet nieuw. Dit geschiedde onder meer door 
aktiviteiten, die we nu onder development of toepassingsgericht 

natuurwetenschappelijk onderzoek zouden rangschikken. Deze werden 
onder andere verricht door ingenieurs die zich in de vorige eeuw als 

aparte beroepsgroep hadden gevestigd en waarvan er rond 1900 
ongeveer SO in de Nederlandse industrie werkzaam waren9 • Bet nieuwe 
van een r&d-Iaboratorium was vooral, dat daarin een brug moest 
worden gevormd tussen wetenschappelijke en ekonomische 
rationa1iteit. Door exploratief onderzoek, dat zich vooral kenmerkt 
door een wetenschappelijke rationaliteit, in de industrie te laten 
uitvoeren, ontstond er uiteraard niet vanzelf een brug tussen die 
twee. universitaire onderzoekers zouden in een r&d-Iaboratorium pas 
voldoende (ekonomisch) nuttig zijn, als zij erin zouden slagen 

wetenschappelijke en technische rationaliteit op elkaar af te 

stemmen. Anders gezegd: wetenschappelijke en ekonomische 
rationaliteit konden elkaar vinden via de techniek. 
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Aangezien de genoemde "rationaliteiten" veel te algemeen van 
aard zijn, is naar een kader gezocht dat begrippen biedt, die deze 
gedachten uitwerken, maar operationaliseerbaar zijn. Alvorens dit 
kader wordt beschreven, volgen eerst enkele 'grepen' uit de 
literatuur, die mij hebben geinspireerd, omdat deze modellen of 
theorieen bevatten die in meer of mindere mate aandacht schenken aan 
de relatie tussen wetenschap en techniek. Daarna voIgt mijn 
analysekader, dat vervolgens gebruikt wordt in een historische 
beschrijving van hogedrukkwiklampen bij Philips in de jaren dertig. 
Enkele konklusies sluiten dit verhaal af. 

'Grepen' uit de literatuur. 

De interaktie tussen wetenschap en techniek is bestudeerd door 
onderzoekers uit verschillende disciplines, waarvan de belangrijkste 
zijn: de ekonomie, de techniekfilosofie en de technieksociologie10 . 
Ik behandel hier enkele bijdragen uit deze disciplines zonder 
scherpe scheidslijnen te trekken, omdat dat niet altijd mogelijk is. 

Binnen de ekonomie bestaat reeds decennialang een stroming die 
'innovatiestudies' verricht11 • Een van de eerste ekonomen die dat 
deed was Joseph Schumpeter. In zijn voetspoor volgden mensen als 
Christopher Freeman, Nathan Rosenberg, Richard R. Nelson, sidney G. 
winter en Giovanni Dosi. Doel van hun onderzoekingen was meer 
duidelijkheid te verschaffen over de relatie tussen ekonomische 
groei en technische ontwikkelingen. In de verenigde Staten werden 
enkele grote projekten -bijvoorbeeld Hindsight (1966) en Traces 
(1968)- uitgevoerd, die poogden te 'meten' of technische innovaties 

voornamelijk door de markt of door nieuwe 
technisch-wetenschappelijke kennis worden bepaald. In het eerste 
geval spreekt men van "market pull", in het tweede geval van 
"technology push". De uitkomst werd geacht direkt beleidsrelevant te 
zijn, omdat duidelijk zou moeten blijken, waarin het best kon worden 
geinvesteerd om innovatieprocessen te bevorderen. De resultaten van 
Hindsight en Traces, alsmede van soortgelijke projekten liepen 

echter nogal uiteen, zodat zij de verdenking van subjektiviteit op 
zich laadden12 • Zij maakten in elk geval duidelijk, dat de 
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(overigens nog steeds veel gebruikte) begrippen "technology push" en 
"market pull" weinig vruchtbaar zijn voor een gedegen analyse van 

innovatieprocessen. 
Het voornaamste probleem van be ide begrippen is de moeilijkheid 

van operationalisatie: zo is de markt principieel nooit bij voorbaat 
exakt bekend, zodat het klassificeren van een innovatieve 
gebeurtenis onder technology push of market pull een arbitraire zaak 
kan zijn: is bijvoorbeeld het inspelen op verwachte behoeften market 
pull of technology push? Nelson en winter introduceerden daarom een 
Darwinistisch 'variatie-en-selektie' model in de 
innovatietheorieen13 • Elke onderneming heeft in hun visie een zekere 
speelruimte om de artefakten te varieren en stelt zijn artefakten 
bloot aan een onzekere selektieomgeving. Dosi werkte de idee en van 
Nelson en Winter uit en leende het begrip "paradigma" uit de 
wetenschapsfilosofie voor e~n eigen variatie-en-selektie schema14 • 
Onder een "technologisch paradigma" verstaat hij globaal gesproken 
"an 'outlook', a set of procedures, a definition of the 'relevant' 
problems and of the specific knowledge related to their solution,,15. 
Het begrip is synoniem met een "research programme,,16. Voorts 

gebruikt hij de term "technologisch trajekt" -ongeveer overeenkomend 
met "natuurlijk trajekt" van Nelson en winter17_, dat hij definieert 
als het "patroon van 'normale' probleem-oplossende aktiviteiten (dat 
wil zeggen 'vooruitgang') op basis van een technologisch 
paradigma,,18. Dosi karakteriseert een technologisch paradigma door 

de volgende vier punten: algemene doelstelling, de gekozen 
material en , de gebruikte fysische en chemische verschijnselen en de 

gewenste technische en ekonomische dimensies19 • Het technologische 
trajekt is als het ware het 'pad' dat wordt afgelegd langs de 
technische en ekonomische dimensies. Die artefakten die het hoogste 

niveau bezitten ten aanzien van deze dimensies vormen een 
"technologisch front". 'Vooruitgang' kan worden gezien als 
verbeteringen in de keuzemogelijkheden tussen de verschillende 
technische dimensies van een artefakt20 • Van belang is tenslotte, 
dat bij Dosi de selektieomgeving wel het variatieproces beinvloedt, 
maar kennelijk het variatieproces, andersom, geen invloed uitoefent 
op de selektieomgeving. Volgens Dosi bepaalt de selektieomgeving het 
variatieproces allereerst door de keuze van het technologische 
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paradigma en vervolgens door een Darwinistisch selektieproces met 
betrekking tot geproduceerde artefakten21. 

De verdienste van Nelson, winter en Dosi is, dat zij goede 
aanzetten hebben gegeven om de techniek zelf transparanter te maken 
en een duidelijkere plaats te geven in het innovatieproces. Een voor 
mijn doel eminente omissie is de geringe ruimte die de relatie 
wetenschap-techniek inneemt: Dosi bepleit slechts, in navolging van 
Freeman, het instellen van 'overbruggende instituties' tussen 
zuivere wetenschap en techniek22 • Arie Rip en Henk van de Belt 
hebben ook op andere tekortkomingen gewezen: ten eerste geeft Dosi 
niet exakt genoeg aan hoe technologische paradigma's ontstaan en ten 
tweede werken zij alle drie onvoldoende uit hoe variatieprocessen en 
selektieomgeving elkaar beinvloeden23 . Rip en Van de Belt 
introduceren in verband met hun eerste punt van kritiek de term 
"exemplary achievement" (een prototype), dat na verloop van tijd een 
technologisch paradigma doet ontstaan en dat richtlijnen verschaft 
voor verdere suksesvolle ontwikkelingen24 • Een 'exemplar' geeft 
aldus ook richting aan een technologisch trajekt. Hun kritiek op de 
wederzijdse beinvloeding van variatieprocessen en selektieomgeving 
preciseren zij met de stelling, dat de selektieomgeving niet slechts 
selekteert uit artefakten en technologische paradigma's (Dosi), maar 
ook uit de in de r&d-laboratoria gevolgde heuristieken; bovendien 
veranderen de op de markt gebrachte artefakten de selektieomgeving, 

zodat variatie en selektie geen onafhankelijke variabelen zijn25 • In 

principe is hiermee, met de modifikaties van Rip en Van de Belt, 

vanuit de ekonomie een kader geschapen, dat een beschrijving van 
alle drie onderdelen van techniekgeschiedenis mogelijk maakt 
(vergelijk de inleiding). Het is vooral mijn bedoeling enkele 
begrippen in te voeren die het mij mogelijk maken de door Rip en Van 
de Belt gesignaleerde interaktie tussen variatieprocessen en 
selektieomgeving nog nader te specificeren. 

Daarvoor maak ik gebruik van gedachten van H. Skolimowski, 
Pieter Weeder en Do Kester. Skolimowski was in 1966 een der eersten 
die expliciet afstand nam van een lineaire relatie tussen wetenschap 
en techniek. In zijn visie is techniek niet eenvoudig "toegepaste 
wetenschap", maar levert techniek problemen op die wetenschappelijk 
interessant zijn en die door de wetenschap kunnen worden opgelost: 
de wetenschap is "slechts een dienaar voor de techniek, een werkster 
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in dienst van technische vooruitgang,,26. Het onderscheid tussen 

wetenschap en techniek is, aldus Skolimowski, een kwestievan 
doelstelling: de eerste is gericht op kennisvermeerdering, de tweede 
op technische vooruitgang met betrekking tot bepaalde kriteria. 
Algemeen zijn deze kriteria te vangen onder het begrip "hogere 
efficiency". Voorbeelden van kriteria zijn: duurzaamheid, 
betrouwbaarheid en precisie, maar ook meer ekonomische kriteria als 
kostprijs en produktietijd27 • Problematisch lijkt mij het denken in 

termen van 'vooruitgang' -een huis anne 1987 is bijvoorbeeld niet in 
elk opzicht 'beter' dan een huis anne 1900. Men kan beter spreken 
van 'innovaties' of 'technische veranderingen / • Zijn kriteria 
(waarop Dosi waarschijnlijk doelt met ekonomische en technische 
dimensies) zijn voor mijn doel echter zeer vruchtbaar, zoals in het 
navolgende nog zal blijken. 

Weeder en Kester hebben de ontwikkeling van een artefakt in een 
r&d-laboratorium aan de hand van een voorbeeld geanalyseerd28 • Hun 
schema is een expliciet variatie-en-selektie model. Zij 
onderscheiden, in navolging van anderen, drie fasen in een 
r&d-laboratorium: de exploratieve fase, de projektfase en de 

ontwikkelingsfase. De eerste fase omvat het hier eerder omschreven 
exploratieve onderzoek; binnen de projektfase valt bij benadering 
toepassingsgericht natuurwetenschappelijk onderzoek en binnen de 
ontwikkelingsfase vallen de door mij gedefinieerde 
development-aktiviteiten. Weeder en Kester beperken zich tot de 
projektfase, waarin sprake is van een konkreet idee, waarvan het 
management overtuigd is, dat het een bepaalde marktwaarde heeft. Zij 
noemen zo/n idee een "lead", waarbij vier kenmerken horen: 

men heeft bepaalde materialen of een klasse van materialen op 
het oog; 

deze material en bezitten bepaalde eiqenschappen; 

men denkt in termen van min of meer duidelijk toepassingen; 
aan die toepassingen worden welomschreven eisen gesteld. 

Kenmerkend voor de projektfase is, dat de onderzoekers net zo lang 
"varieren", totdat het materiaal met de juiste eigenschappen -dat 
wil zeggen tot het voldoet aan de eisen- kan worden geselekteerd. 
Anders gezegd: de eigenschappen worden afgebeeld op de eisen. Het 
model is dynamisch, omdat het rekening houdt met tussentijdse 

wijzigingen van eisen bijvoorbeeld ten gevolge van onderhandelingen 



70 

tussen verschillende van belang zijnde groepen. Ook erkennen zij dat 
de selektieomgeving zelf ten dele wordt beinvloed door de uitkomst 
van variatieprocessen: eisen kunnen ten gevolge van 
onderzoeksresultaten worden aangepast. Een belangrijke toevoeging 

is, dat zij verwijzen naar onderzoeksheuristieken. De inhoud van het 
onderzoek bespreken zij echter niet, zodat het kennisvraagstuk nog 
onvoldoende aandacht krijgt. Desalniettemin lijkt hun idee van 
afbeelding van eigenschappen op eisen een realistische manier om 
r&d-aktiviteiten en maatschappelijke processen aan elkaar te 
koppelen. Dit idee zal ik verder uitwerken, al laat ik hUn 
terminologie grotendeels vallen, omdat hun termen te weinig algemeen 
bruikbaar zijn. 

De koppeling tussen technische ontwikkelingen en 
maatschappelijke processen staat centraal in de theorie van de 

'Social Construction of Technology' (SCOT). SCOT is een programma 
binnen de technieksociologie, dat de laatste tien jaren zijn 
grondvesten heeft gekregen door onderzoekers als Michel CalIon, 
Bruno Latour, David Noble, Donald Mackenzie, Trevor Pinch, Wiebe 
Bijker, Boelie Elzen en Philip Vergragt. De SCOT-theorie is een 
variant van een variatie-en-selektie schema en kenmerkt zich vooral 
door een grote nadruk op een duidelijke definiering van de 
selektieomgeving. SCOT voIgt ongeveer de volgende gedachtengang29 : 

de uiteindelijke vormgeving van een artefakt met betrekking tot de 

te vervullen funkties komt tot stand door sociale 
interaktieprocessen tussen verschillende "sociale groepen", of weI 
wordt "sociaal gekonstrueerd". Een sociale groep wordt gevormd door 
die mensen voor wie een bepaald artefakt dezelfde betekenis heeft, 
dat wil zeggen dezelfde funkties vervult. In de theorie van SCOT is 
het onbelangrijk te weten wat een artefakt feitelijk is. Het is 
slechts van belang te weten welke percepties de verschillende 
groepen ten aanzien van een artefakt bezitten. Een belangrijk begrip 

in de SCOT-theorie is: "probleem", te omschrijven als het bezwaar 

dat elk van de sociale groepen uit met betrekking tot hUn percepties 
van het bestaande artefakt. De verschillende geuite problemen geven 

de dynamiek aan het innovatieproces. 
Een bijzondere situatie treedt in, als "stabilisatie" optreedt. 

Dan is er sprake van een stabiele toestand, omdat de percepties van 
de (oorsponkelijk verschillende) sociale groepen niet langer 
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uiteen1open. Omdat vollediqe stabilisatie nooit kan optreden, wordt 
qesproken in termen van een bepaalde qraad van stabilisatie. Het 
doel van SCOT is niet aIleen een model te bieden, waarmee artefakten 
kunnen worden bestudeerd en beschreven, maar ook om een theoretische 
verklaring van innovatieprocessen te qeven. SCOT claimt dat er qeen 
a priori prioriteit is aan te wijzen in het belanq van technische, 
wetenschappelijke, ekonomische, politieke of andere faktoren, die in 

het innovatieproces tot "problemen" aanleidinq qeven en aldus het 
proces sturen. 

Ren van de qrootste voordelen van de SCOT-theorie is, dat deze 
beqrippen biedt om de invloed van de selektieomqevinq nader te 
analyseren. Het indelen van belanqhebbende qroepen, instellinqen en 
individuen in sociale qroepen verschaft meer helderheid, zij het dat 
het niet altijd onproblematisch is vast te stellen of iemand weI of 
niet tot een bepaalde sociale qroep behoort. Ren tekortkominq 
daarenteqen is, dat de SCOT-theorie weiniq tot qeen aandacht 
besteedt aan de harde qrenzen die de natuur stelt. Teveel wordt er 
van uit qeqaan, dat de door de sociale qroepen qeuite problemen 
voldoende reden zijn voor een producent om zijn produkt aan te 
passen. Het werk van de technische wetenschappers in de laboratoria 
wordt daardoor teveel als onproblematisch qezien, alsof zij de 
natuur naar elke behoefte kunnen kneden. 

Philip Verqraqt heeft eerder op dit probleem qewezen en 
qeprobeerd daarvoor vanuit een SCOT-visie een oplossinq te qeven30 • 
Hij introduceerde daarbij de beqrippen "aktor" en 

"probleemdefinitie". Het beqrip "aktor" omzeilt een aantal 
theoretische problemen met betrekkinq tot "sociale qroep". Rlke 
aktor heeft zijn eiqen verzamelinq bronnen, belanqen, ideeen en 
doeleinden en handelt op basis daarvan in onderhandelinqsprocessen. 
Met betrekkinq tot een qeqeven projekt heeft iedere aktor een 
bepaalde "probleem-definitie" van de problemen die moeten worden 
opqelost. Via onderhandelinqen tussen de verschillende aktoren moet 
een qemeenschappelijke probleemdefinitie met betrekkinq tot de 
benodiqde bronnen en de na te streven doelen ontstaan. Volqens 
Verqraqt wordt de dynamiek van het r&d-proces bepaald door min of 
meer qelijke of uiteenlopende probleem-definities van de 

verschillende aktoren (van wetenschappers tot direktie). 
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Een voordeel van de benadering van Vergragt is, dat hij de 
werkzaambeden in een r&d-laboratorium zelf in zijn analyse wil 
betrekken. Een tekortkoming is echter, dat ook hij er uiteindelijk 
niet in slaaqt de "grenzen van de natuur" te integreren in het 
innovatieproces. Ook hij gaat feitelijk slechts in op het 
motiveringsvraagstuk en niet op het kennisvraagstuk. Het 
inhoudelijke verloop van r&d blijft voor SCOT een 'black box' die 
kennelijk van sekundair belang is. 

Het is dezelfde 'black box' die centraal staat in het werk van 
Edwin T. Layton Jr. en Walter G. Vincenti. Layton heeft het thema 
"wetenschap en techniek" in verschillende artikelen aan de orde 
gesteld, zowel in theoretisch analytische, als in meer beschrijvende 
zin aan de hand van case-studies31 • Hij verwerpt niet slechts het 
idee van een lineaire relatie tussen wetenschap en techniek, maar 
ook de meer komplexe visie, dat techniek zorgt voor 
wetenschappelijke meetinstrumenten en voor wetenschappelijk 
interessante problemen, die met wetenschappelijke methoden kunnen 
worden opgelost32 • In zijn ogen is het beter de relatie tussen 
wetenschap en technoloqie -in de zin van "know how"- te analyseren. 
In navolging van Koyre ste1t Layton, dat technologie het denken in 
termen van wetmatigheden uit de wetenschap heeft overgenomen en niet 
zozeer wetenschappelijk gevonden wetmatigheden zelf33. Hoewel hij 
deze stelling met enkele voorbeelden heeft toegelicht34 , is zijn 
analyseniveau nog te globaal voor diepgaande studies naar de 
kennisontwikkeling in r&d-laboratoria. 

Deze tekortkoming geldt in veel mindere mate voor het werk van 
Vincenti, die in detail enkele ontwikkelingen in 'technologische 
kennis' ("engineering knowledge") in de Amerikaanse vliegtuigbouw 
heeft bestudeerd. Zijn belangstelling betrof achtereenvolgens 
experimenteel onderzoek, theoretische analyse en 
produktietechnieken, a1smede ontwerpmethoden die in a1 deze drie 
aktiviteiten worden gebruikt35 • Methoden van vliegtuigbouwkundig 
ingenieurs die hij behandelt zijn: parametervariatie, 
gelijkvormigheidswetten en dimensieanalyse. Deze technologische 
methoden maken bijvoorbeeld het experimenteren met schaalmodellen 
mogelijk36 • Vincenti laat zien hoe ingenieurs en akademici aparte 
methoden hebben ontwikkeld binnen de thermodynamika37 , hetgeen hem 
tot de konk1usie leidt, dat zij anders denken38 • Ingenieurs kunnen 
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vaak volstaan met technische 'know how' met betrekking tot 
ontwerpprocessen, waarvan het doel is de bestaande onzekerheden zo 
veel mogelijk te minimaliseren39 • De door Vincenti beschreven 
methoden blijken ook in andere toepassingsgerichte konteksten dan de 
vliegtuigbouw te bestaan, zoals zal blijken in het te behandelen 
voorbeeld van hogedrukkwiklampen. 

"Beoordelingskriteria". 

De boven beschreven variatie-en-selektie modellen hebben als 
kenmerk, dat ze de selektieomgeving buiten en de variatieprocessen 
binnen het bedrijf of r&d-Iaboratorium situeren. Harry Lintsen en 
Geert Verbong hebben er echter op gewezen, dat variatie en selektie 
op verschillende niveau's kan plaatsvinden40 • ZO wordt niet slechts 
gevarieerd en geselekteerd met betrekking tot verschillende 
artefakten, maar ook met betrekking tot de "problemen" en "eisen"; 
bovendien kan het werk van r&d-medewerkers beschreven worden als een 
voortdurende selektie uit mogelijke varianten. In extreme zin 
doorgeredeneerd betekent dit, dat variatie-en-selektie een dusdanig 
voor de hand liggend schema is, dat de verklarende kracht ervan 
gering is. Ik zal daarom zelf niet spreken in termen van variatie en 
selektie. Ik zal daarentegen een begrippenkader gebruiken, dat juist 
datgene centraal stelt, waarbij ekonomische, technische en 
wetenschappelijke rationaliteit elkaar raken: de kriteria waarop een 
artefakt wordt beoordeeld41 • Ik noem hen "beoordelinqskriteria" en 
omschrijf deze als de technische, ekonomische, esthetische en 
sociale dimensies op basis waarvan verschillende belanghebbenden de 
waarde van een artefakt voor hun bepalen. Voorbeelden van 
beoordelingskriteria van gasontiadingslampen zijn de kleur, de 
Ievensduur, de gebruikersvriendelijkheid en de prijs. Met het begrip 
"beIanqhebbenden" vermijd ik het gebruik van het begrip "sociale 

groep". Ik versta daaronder al die groepen, instellingen of 

individuen (bijvoorbeeld wetenschappelijke onderzoekers) die belang 
hebben bij het juist weI of juist niet ontwikkelen van een bepaald 
artefakt. Belanghebbenden vormen soms tezamen een sociale groep, 
zoais omschreven door SCOT. De belangen van de belanghebbenden 
kunnen zeer uiteeniopen. Zo zijn situaties denkbaar, dat 
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persoonlijke motieven -bijvoorbeeld het kiezen voor een "Nobel-prijs 
gevoelig" onderzoeksthema- een belangrijke rol spelen om bij een 
bepaald artefakt betrokken te zijn. Deze kategorie van motieven zal 
ik echter verder buiten beschouwing laten, omdat deze in het 
algemeen geen verband houdt met het artefakt als zodanig en 
geschikte historische bronnen voor het achterhalen daarvan meestal 
ontbreken. In het algemeen zullen technische, wetenschappelijke en 
ekonomische motieven de belangrijkste zijn voor de ontwikkeling van 
bepaalde artefakten. 

Om de dynamiek van innovatieprocessen beter te kunnen begrijpen 
is het nodig goed onderscheid te maken tussen de 
beoordelingskriteria als zodanig en de konkrete waarden die een 
gegeven artefakt heeft met betrekking tot deze dimensies. Ik noem 

deze waarden de "normen" van de beoordelingskriteria. Met nadruk zij 
erop gewezen, dat deze term niet normatief is bedoeld: zowel de 
gerealiseerde als de gewenste normen worden ermee bedoeld. Wel is 
het van belang onderscheid te maken tussen deze beide soorten 
normen, want juist de gewenste normen geven de dynamiek aan 
innovatieprocessen. Zo verscheen de gewenste norm van de levensduur 
vaak op de agenda van de gloeilampenfabrikanten. Zij onderhandelden 
bijvoorbeeld over de vraag of vanuit ekonomisch oogpunt 2000 of 3000 
uur voor gasontladingslampen de beste norm zou, terwijl be ide 
technisch realiseerbaar waren. "Problemen" (SCOT) en "eisen" 
(Weeder/Kester) zullen eerst vertaald moeten worden naar normen van 
beoordelingskriteria, alvorens een producent daaraan tegemoet kan 
komen. 

De drie begrippen (belanghebbenden, beoordelingskriteria en 
normen) stellen mij in staat op alle drie in de inleiding genoemde 
niveau's techniekgeschiedenis te bedrijven. Ten eerste kan een pure 
technische beschrijving van opeenvolgende artefakten plaatsvinden 
via de wijze waarop zij funktioneren en voldoen aan bepaalde normen 
van de beoordelingskriteria. Ten tweede kan een koppeling tussen 
techniek en maatschappij worden gelegd via de belanghebbenden en de 
door hen gestelde normen. En tenslotte kan de relatie tussen 
wetenschap en techniek worden beschreven via normen en 
beoordelingskriteria. Dit laatste zal uitgebreid worden toegelicht 

aan de hand van een voorbeeld, maar via een aantal stellingen wil ik 
de kern daarvan reeds hier aan de orde stellen. Ten aanzien van het 



75 

eerste deelaspekt van deze relatie -het motiveringsvraagstuk- luiden 
de stellingen met gebruik van de door mij geintroduceerde termen als 

volgt: 
- de motivering van exploratief onderzoek is gelegen in de 

verwachting, dat de daardoor verworven kennis op termijn 
technisch relevant kan zijn: men hoopt op nieuwe artefakten die 
nieuwe funkties kunnen vervullen of oude funkties beter. In het 
eerste geval zijn nieuwe beoordelingskriteria en normen in het 
geding, in het tweede geval alleen nieuwe normen; 

- toepassingsgericht onderzoek wordt gemotiveerd door de 
verwachting, dat het kennis zal opleveren, die de 
keuzemogelijkheden van de (vaak konflikterende) normen van de 
beoordelingskriteria van een artefakt zo ruim mogelijk maakt 
(optimalisatie) en die de grenzen van de mogelijkheden aangeeft; 

- development heeft tot doel konkrete artefakten zodanig 
produktierijp te maken, dat het zo veel mogelijk voldoet aan de 
gewenste normen. 

Met betrekking tot de kennisaktiviteiten in een r&d-laboratorium 
poneer ik de stelling, dat deze de volgende vormen aannemen: 

- exploratief onderzoek verschilt wat karakter betreft niet veel 
van fundamenteel onderzoek in de universiteiten: 

- toepassingsgericht onderzoek kent methoden (heuristieken) die 

meer gericht zijn op korte-termijn doeleinden; het levert 
"technologische theorieen" op, die, al dan niet gebaseerd op 
wetenschappelijke theorieen, verbanden aangeven tussen 
verschillende technische beoordelingskriteria: 

- development gebruikt ontwerpmethoden, die mogelijk zijn 
gebaseerd op kennis uit toepassingsgericht onderzoek, maar zelf 
weinig theoriegeladen zijn; zij maken vooral gebruik van en 
zoeken naar technische (ambachtelijke) kennis over material en en 
konstruktiewijzen. 

In het navolgende gedeelte volgen enkele belangrijke episoden uit de 
geschiedenis van hogedrukkwiklampen bij Philips in de jaren dertig, 
waarbij gebruik is gemaakt van het analysekader met 
beoordelingskriteria. 
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Bogedrukkwiklampen bij Philips in de iaren dertig. 42 

Al vanaf de uitvinding van de hogedrukkwiklamp in 1906 bestond 
de wens deze te kunnen toepassen op het gebied van de verlichting. 
In het begin van deze eeuw speelde de konkurrentie met gloeilampen, 
booglampen en gasverlichting een rol, vanaf ongeveer 1910 eveneens 
met neonreklamebuizen en vanaf 1932 ook met de natriumlamp, die toen 
voor wegverlichting werd geintroduceerd43 • De 
toepassingsmogelijkheden en daarmee de konkurrentiepositie van een 
lamp werden vooral vastgesteld aan de hand van de volgende 
beoordelingskriteria: de lichtstroom, het rendement, de 
oppervlaktehelderheid, de kleur, de levensduur, de afmetingen, de 
gebruikersvriendelijkheid en de prijs. Aangezien de 1aatste drie 
voor zich zelf spreken, worden aIleen de eerste vijf hier kort 
toegelicht. 

De lichtstroom wordt uitg~drukt in aantal Lumen (Lm). Een van de 
problemen van de eerste hogedrukkwiklampen was dat bij hoog 
rendement ook de lichtstroom groot was en weI zo groot, dat de 
lampen ongeschikt waren voor huiskamertoepassingen. Bet rendement is 
gelijk aan de lichtstroom per toegevoerde vermogenseenheid (Lm/W). 
De voordelen van verschillende gasontladingslampen lagen vooral in 
hun potentieel hoge rendement (rond 1930 had een natriumlamp 
bijvoorbeeld een rendement van 40 a 70 Lm/W tegenover +15 Lm/W van 
gloeilampen). De oppervlaktehelderheid (Kaars/cm2) is de lichtstroom 

per oppervlakteeenheid, gemeten aan het oppervlak van de 
lichtuitzendende materie (bijvoorbeeld de gloeidraad of de boog van 
een ontlading). De oppervlaktehelderheid is dus een maat voor de 
'felheid' van een lichtbron. De kleur is een van de belangrijkste 
beoordelingskriteria van lampen. Gasontladingslampen hebben meestal 
als nadeel, dat zij geen kontinu spektrum, maar een lijnenspektrum 
uitzenden, zodat de totale kleurindruk niet wit is. In dit opzicht 
voldoen zij meestal minder aan de norm voor algemene 
verlichtingsdoeleinden (wit) dan gloeilampen, gasverlichting en 
booglampen. Tenslotte is de levensduur een belangrijke eigenschap, 
die de marktmogelijkheden bepaalt. De levensduur is gelijk aan de 
gemiddelde tijdspanne, waarin een lamp bruikbaar blijft voor een 
bepaald doel. Bet is niet aIleen een maat voor de tijd, waarna de 
lamp kapot kan gaan, maar ook voor de helderheid van de lamp. Na 
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verloop van tijd neemt de lichtdoorlaatbaarheid van het glas af, 
bijvoorbeeld door verdamping van de elektroden of gloeidraad, 
waardoor de lamp Minder licht zal geven en Minder geschikt wordt 
voor het oorspronkelijke doel. In de jaren dertig maakten de 
fabrikanten gloeilampen met een levensduur van 1000 uur. Het 
volgende citaat uit 1931 van Hans Joachim Spanner, die zelf veel 
onderzoek verrichtte naar hogedrukkwiklampen, geeft een goede indruk 
hoe beoordelingskriteria en hun normen sturend optreden bij de 
ontwikkeling van nieuwe lampen: "wat gewenst is voor de toekomstige 
verlichting is een lamp die aIle voordelen van kwik- en neonlampen 
heeft, die kan gloeien in elke kleur, zelfs als de gewenste kleur 
een benadering is van daglicht, en die direkt in elke fitting kan 
worden geschroefdn44 • 
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Figuur 1. Lichtrendement als funktie van de dampdruk 
(bij konstante stroom en buisdiameter).45 

Zoals gezegd, werd de eerste hogedrukkwiklamp in 1906 gemaakt. 
De uitvinders waren Richard Kuch en T. Retschinsky, beide werkzaam 
in het laboratorium van de firma W. C. Heraeus46 , die onder andere 
lage druk kwikbuizen voor medische toepassingen fabriceerde47 • Zij 
werkten met kwartsglas, dat een hogere verwekingstemperatuur 
(temperatuur waarbij het glas week wordt) heeft dan gewoon glas. 
Daardoor konden zij een lamp maken waarin kwikdamp met hoge 
temperatuur en dUs relatief hoge druk (ongeveer 1 atm.) voorkwam. 
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Het bleek dat deze lamp een hoog rendement had (±50 Lm/W). Het 
rendement van een kwiklamp neemt namelijk, na een aanvankelijk 

stijging en daling, toe bij toenemende druk (figuur 1)47. 

Gemeten naar het beoordelingskriterium "rendement" hield de lamp 

een grote belofte in. De bereikbare normen van enkele andere 

beoordelingskriteria waren echter minder indrukwekkend. De kleur van 

de lamp was blauwachtig groen wegens een tekort aan rood in het 

uitgezonden spektrum. Verder was de levensduur van de lamp een 
probleem. De bottle-neck was dedoorvoer van de elektroden door het 
kwartsglas. Het verschil tussen de uitzettingskoefficienten van 

kwarts en het elektrodemateriaal (bijvoorbeeld wolfraam) was zo 

groot, dat bij toenemende temperatuur sterke mechanische spanningen 

optraden en barsten bijna onvermijdelijk waren. Kuch en Retschinsky 

losten dit probleem op via slijpstukken, waarbij de 

elektrodendoorvoer zich in een andere glassoort bevindt. Deze 

oplossing was echter ongeschikt voor massafabrikage. Tenslotte was 

de gebruikersvriendelijkheid gering: om de buisvormige lamp te 
kunnen ontsteken moest hij worden gekanteld49 . uiteindelijk kon de 
lamp daarom nog niet konkurreren met gloeilampen of gasverlichting. 

WeI vormde hij een 'exemplary achievement' (Rip en Van de Belt), dat 

richting kon geven aan verdere ontwikkelingen. 

Het probleem van de ontsteking vond enige jaren later (1910) een 

eerste oplossing door een ontdekking van George Claude, de uitvinder 

van de neonreklamebuizen. Hij voegdeaan de kwikdamp een edelgas 

toe, dat kan ontsteken bij lage temperatuur als nog geen kwikdamp is 

gevormd, waarna de edelgasontlading de lamp zodanig op temperatuur 

brengt, dat het kwik verdampt en de ontlading overneemt50 • De andere 

gewenste normen bleven echter onvoldoende realiseerbaar om de lamp 

op grote schaal voor verlichtingsdoeleinden te kunnen produceren. 

Later bracht AEG de lamp weI op de markt voor medische doeleinden, 

omdat men ontdekte dat de lamp een interessante norm van een 

beoordelingskriterium uit die kontekst kon bereiken51 • De lamp 

straalde namelijk (in uitvoering met kwartsglas) veel ultraviolette 

straling uit, die een geneeskrachtige werking kan hebben. In een 

medische omgeving wogen de bereikbare normen met betrekking tot de 

kleur, de gebruikersvriendelijkheid en de levensduur kennelijk 
minder zwaar (daar golden dus andere normen voor dezelfde kriteria). 
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Het duurde tot ongeveer 1930, voordat nieuwe pogingen werden 

ondernomen de lamp toch geschikt te maken voor verschillende 
verlichtingstoepassingen. Toen startten twee belanghebbenden nieuwe 

onderzoekingen. Oat waren Osram, gloeilampenproducent te Berlijn, en 

de reeds eerder genoemde Spanner, die eveneens te Berlijn een prive 

laboratorium bezat, alwaar hij tezamen met Edmund Germer en Ulrich 

W. Doring verschillende onderzoekingen verrichtte. Spanner 

ontwikkelde een lamp die indruk maakte op bezoekende medewerkers van 

Philips, een derde belanghebbende die zich meldde. De lamp leek 

geschikt voor direkte aansluiting op het net en de kleurweergave was 

behoorlijk wit52 • Spanner claimde een 'witte' lamp te hebben gemaakt 

van 100 Watt, met een lengte van 50 cm en een rendement van 20 a 30 

Lm/w53. Aan een aantal normen bleek echter nog steeds niet te worden 

voldaan. Met de lamp van Spanner konden aIleen grote lichtstromen 

worden bereikt, zodat hij teveel licht gaf voor 

huiskamertoepassingen54 (een euvel waaraan ook de lamp van Kuch en 

Retschinsky had geleden). De gebruikersvriendelijkheid was weliswaar 

toegenomen, maar nog steeds lager dan die van bijvoorbeeld 

gloeilampen. De lamp ontstak namelijk aIleen in koude toestand: als 

hij uitviel, moest hij eerst enkele minuten afkoelen, alvorens hij 

opnieuw ontstak55 • Het meest interessante aan de lamp leek de 

introduktie van een zogenaamde gloeikathode, die door elektrische 
verhitting gemakkelijker elektronen emitteert dan een koude kathode, 

waardoor de ontlading sneller tot stand komt. Deze was echter al 

snel achterhaald -waarschijnlijk doordat bleek dat oxydkathoden ook 

in kwiklampen konden worden toegepast56- en zorgde bovendien voor 

een daling van het effektieve rendement van de lamp van ±25 Lm/W 

naar ±15 Lm/W, een ook met gloeilampen bereikbare norm. Tenslotte 

was de lamp onbetrouwbaar: hij flikkerde teveel en viel te vaak 
uit57 . 

Philips en Osram, die door middel van een licentieverdrag 
kostenloos van elkaars oktrooien op het gehele gebied van de 

verlichting gebruik konden maken58 , besloten de eventuele rechten 

uit de oktrooienaanvragen van Spanner, Germer en ,Doring te kopen. Op 

31 mei 1931 werd daartoe een overeenkomst met de ~itvinders 
gesloten59 • Zij verwierven daarmee niet zozeer een direkt 

produceerbare lamp als weI de rechten van enkele oktrooiaanvragen, 

die door hun als lastig te bestrijden werden beschouwd60 • De 
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belangrijkste oktrooiaanvraag had betrekking op 

hogedrukontladingslampen in het algemeen met een edelgas- en 

metaaldampvulling met een positieve stroom-spanning-karakteristiek61 

en een of meer geaktiveerde elektroden62 • Het is aannemelijk dat zij 

de oktrooirechten van Spanner c.s. kochten om niet buiten de markt 

te worden geplaatst, als de hogedrukkwiklamp eenmaal zo ver zou zijn 

ontwikkeld, dat hij voldoende voldeed aan de genoemde 
beoordelingskriteria en er dus een potentiele markt aanwezig zou 

zijn63 • 

Philips startte in 1931 nog niet direkt onderzoek naar 

hogedrukkwiklampen. Tot 1932 volgde het de onderzoekingen van Osram, 

die net als Spanner reeds enige tijd de hogedrukkwiklamp 

bestudeerde. Medio 1932 gaf Gilles Holst, direkteur van het 

Natuurkundig Laboratorium (Nat. Lab.) van Philips, de jonge fysikus 

Willem Elenbaas opdracht om meer inzicht te verwerven in de 
verschijnselen in een hogedrukkwikontlading. Volgens Elenbaas zelf 

ontbrak elke druk om toepassingen te produceren64 . 

Een hogedrukkwikontlading onderscheidt zich onder meer van een 

lagedrukkwikontlading, doordat de lichtgevende damp niet de gehele 

buis tot aan de wand vult, maar is samengesnoerd in het centrum van 

de buis (kontraktie). Elenbaas' eerste proefnemingen hadden tot doe I 

de temperatuur in het centrum van de ontlading te bepalen. Hij 

konkludeerde dat deze bij een druk van 1 atm 6000 K, met een 

maximale fout van 800 K, moest zijn65 • Om berekeningen gebaseerd op 

mikroskopische verschijnselen te kunnen uitvoeren was het 

noodzakelijk de fysische betekenis van deze temperatuur te kennen. 

Betrof het de temperatuur van de atomen, van de elektronen of een 

soort gemiddelde? Bekend was dat bij lage druk de elektronen door 

het aanwezige elektrische veld een hogere energie en dus hogere 

temperatuur krijgen dan de atomen. uit het onderzoek van Elenbaas' 

leermeester Leonard Salomon Ornstein, hoogleraar in de theoretische 

fysika aan de Rijksuniversiteit Utrecht, was echter gebleken, dat 

het temperatuurverschil tussen elektronen en atomen in een koolboog, 

bij relatief hoge druk, zeer gering was. Elenbaas, gewapend met deze 

kennis, postuleerde dat dit ook het geval zou zijn in een 
hogedrukkwikontlading66 • Zijn fysische verklaring daarvoor was, dat 

bij toenemende temperatuur en dus toenemende dampdruk de dichtheid 

van de dee1tjes zo groot wordt, dat de elektronen de door het 
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elektrisehe veld gewonnen energie zo snel door botsingen kwijt 
raken, dat ze bijna geen hogere temperatuur dan de atomen krijgen. 
De deeltjes zijn dus in thermiseh evenwieht: het gas is "isotherm". 
Gevolg was dat Elenbaas het aantal elektronen in de ontlading kon 
berekenen met de formule van Saha (1920), die onder die kondities de 
ionisatiegraad als funktie van de temperatuur vastlegt. Dat gegeven 
was weer voldoende om met de nog oudere formule van Langevin (1905) 
met betrekking tot de elektronenbeweeglijkheid de stroom in de buis 
te kunnen berekenen. Omdat het toegevoerd vermogen eenvoudig wordt 
bepaald door het produkt van stroom en spanning, kon hij het 
toegevoerd vermogen uitdrukken als funktie van de temperatuur. Het 
toegevoerd vermogen moet eehter, volgens de wet van behoud van 
energie, gelijk zijn aan het gedissipeerde vermogen. Daarom kon hij 
een differentiaalvergelijking voor de vermogensbalans opstellen. G. 
Heller, een kollega van Elenbaas in het Nat. Lab., gaf daaraan later 
(1935) de volgende elegante vorm: 67 

d G2. R 3 S\T) 
-(x.O'(T) .dT/dx) + m.F(T).x - • (C.q.--.x) 
dx m~ T~ 

met: R = inwendige straal van de eylindervormige buis (em). 
G = elektrisehe veldsterkte parallel aan de as (V/em). 
m = hoeveelheid kwik per em buislengte (kg/em). 
q = lading van 1 gr. kwikatomen eC). 
x = relatieve afstand tot de as = r/R. 
T = absolute temperatuur ( K). 
C = konstante. 
O'(T), FeT) en SeT) zijn bekende funkties die aIleen van T 
afhangen. 

(1) 

Het eerste lid in de differentiaalvergelijking -de 
"Elenbaas-Heller-vergelijking"- is een maat voor het verI oren 
vermogenper em buislengte ten gevolge van thermisehe geleiding, het 
tweede lid voor het uitgestraalde vermogen per em buislengte en het 
gedeelte aehter het =-teken is een maat voor het toegevoerd vermogen 
per em68 • De temperatuur T is de enige onbekende in de vergelijking, 
zodat het temperatuurverloop in de buis van de as tot de wand 

(dT/dx) volledig door de vergelijking bepaald is. Daardoor liggen 
ookO'{T), F(T) en SeT) volledig vast, zodat in principe 
respektievelijk het warmtegeleidingsverlies, het uitgestraald 
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vermogen en het toegevoerd vermogen per cm buislengte mathematisch 
bekend zijn. Er bleef slechts een probleem over: de 
differentiaalvergelijking is numeriek onoplosbaar. Oplossingen 
moesten dus volgen uit experimentele metingen. 

De meest interessante bijdrage van Elenbaas' onderzoekingen is 

zonder twijfel, dat uit de differentiaalvergelijking 

gelijkvormigheidswetten konden worden afgeleid. Het bestaan van 

gelijkvormigheidswetten is voor ontwerpers vaak een onmisbare 

voorwaarde om aan verschillende ontwerpspecifikaties te kunnen 
voldoen. Als een ontwerper het gedrag van bijvoorbeeld een 
hogedrukkwikontlading kent, weet hij het ook van een daarmee 
gelijkvormige ontlading in een andere buis met andere afmetingen. 

Een gelijkvormigheidswet legt mathematisch vast, wanneer de 

i,i situaties gelijkvormig zijn. De ontwerper hoeft dan slechts in een 
'I 
situatie, bijvoorbeeld een schaalmodel, metingen te verrichten. De 
differentiaalvergelijking voor hogedrukkwikontladingen houdt exakt 

dezelfde vorm als de daarin voorkomende parameters, dat wil zeggen m 
en G2.R3/m~, dezelfde waarde behouden. Onder deze twee voorwaarden 

en de voorwaarde dat de grensvoorwaarde voor de 
differentiaalvergelijking, dat wil zeggen de wandtemperatuur, 

konstant is, is de oplossing voor dT/dx steeds hetzelfde. 
Ontladingen die daaraan voldoen hebben hetzelfde temperatuurverloop 
en zijn gelijkvormig. Verdere berekeningen toonden het volgende 
aan69 : 

a. de spektrale energieverdeling van de straling van twee 

gelijkvormige ontladingen is identiek, oftewel: de kleur van 

twee hogedrukkwiklampen met gelijkvormige ontladingen is in 

theorie hetzelfde70 ; 
b. twee gelijkvormige ontladingen met evengroot toegevoerd vermogen 

per em buislengte stralen evenveel energie per cm buislengte 
uit; omdat de kontraktie van twee gelijkvormige ontladingen 
omgekeerd evenredig is met de buisdiameter, is daarom de 
oppervlaktehelderheid van zulke ontladingen omgekeerd evenredig 
met de buisdiameter. 

Elenbaas berekende voorts, dat het warmtegeleidingsverlies WI en de 

straling W2 in een hogedrukkwikontlading gelijk is aan7I : 
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waarin A en B alleen van het temperatuurverloop van de as tot de 
wand afhangen en dus voor gelijkvormige ontladingen hetzelfde zijn. 
Het stralingsrendement ~ volgt dus uit: 

lJ2 B.m 
~ -Wl + W2 A + B.m (3) 

Elenbaas had hiermee wetten afgeleid die optimalisatie naar 
oppervlaktehelderheid en rendement mogelijk maakten. Beide kunnen 

gelijktijdig worden verhoogd door de buisdiameter (2.R) te 

verkleinen en de hoeveelheid kwik per em buislengte (m) te 
vergroten. Beide parameters wijzen daarom in de richting van 
drukverhoging. Elenbaas maakte een bolvormige lamp van 5,5 cm 
doorsnede met in het centrum een korte ontladingsboog van 1 em 
lengte en bereikte daarmee een oppervlaktehelderheid van ±2500 
kaars/cm2 (ter vergelijking: een wolfraamgloeidraad heeft bij een 
temperatuur van 3000 Keen oppervlaktehelderheid van ±1250 
kaars/cm2) en een rendement van +40 Lm/W72. Op deze lamp werd op 

zijn naam oktrooi aangevraagd73 • De bol werd vrij groot gekozen om 

ervoor te zorgen dat de wandtemperatuur niet te hoog zou worden. Oat 
bracht met zich mee, dat de druk niet te hoog kon worden opgevoerd, 
omdat het explosiegevaar anders te groot zou worden. De druk in zijn 
lamp was ongeveer 10 atm, maar hij wist dat bij nog grotere druk nog 

hogere rendementen en oppervlaktehelderheden haalbaar moesten zijn. 

"De gordiaanse knoop van wandtemperatuur, diameter, druk en 
explosiegevaar" kon slechts worden opgelost door de wand te 

koelen74 • Naar zijn eigen zeggen vertelde Elenbaas dit aan Cornelis 

Bol, de leider van de werkplaats (de 'development'-afdeling) van het 

Nat. Lab. Bol maakte daarna een superhogedrukkwiklampje (enkele 
honderden atm!), dat bijzonder tot de verbeelding sprak, omdat het 
door stromend water werd gekoeld en enkele hoge normen bereikte. Het 
lampje was slechts 2 a 3 cm lang en had een uitwendige, 
respektievelijk inwendige diameter van ongeveer 6 en 2 mm. In 
experimentele opstellingen bereikte het oppervlaktehelderheden van 

180.000 kaars/cm2 , hetgeen groter is dan de oppervlaktehelderheid 
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van het zonoppervlak (165.000 kaars/cm2)75! Aangezien het lampje in 
de wandelgangen bekend werd als "Bol-Iampje" en Bol daardoor met de 
meeste eer ging strijken, ontstond er irritatie tussen hem en 
Elenbaas, die zich vooral toespitste op de uitvinding van de koeling 
van het lampje. Bol claimde later namelijk, dat het idee van de 
koeling niet van Elenbaas, maar van hemzelf was76 • 

OVer een andere bijdrage van Bol aan het ontwerp van de 
superhogedrukkwiklampen verschilden Bol en Elenbaas echter niet van 
mening: de nieuwe elektrodendoorvoer door kwartsglas. Zoals gezegd 
vormde de elektrodendoorvoer een ernstig probleem voor de levensduur 
van hogedrukkwiklampen. Niet aIleen Kuch en Retschinsky hadden 
hiermee geworsteld (zie boven), ook Spanner kampte in 1931 nog met 
dit probleem. Hij probeerde bijvoorbeeld zegellak in de overgang aan 
te brengen, maar deze liep soms uit en verontreinigde vervolgens het 
gas in de l amp77. De eerste hogedrukkwiklampen die Os ram in 1934 
-hetzelfde jaar waarin Philips zijn eerste hogedrukkwiklampen 
produktierijp had- op de markt bracht, hadden een 
wolfraamelektrodendoorvoer door de glassoort "supremax"78 , maar ook 
die oplossing was kennelijk niet geschikt voor super hoge drukken. 
Bekend was dat aIleen zeer dunne draadjes van wolfraam bij hoge 
temperatuur geschikt waren voor doorvoer door kwarts. Om hogere 
drukken te realiseren, zijn hogere temperaturen en grotere stromen 
(1 a 2 A) nodig. Bol gaf daarom zijn assistent H. J. Lemmens 
opdracht te experimenteren met een bundel dunne draden. Dat bleek 
echter moeilijk en onbetrouwbaar. Op advies van Bol onderzocht hij 
daarom ook de mogelijkheid van een enkele glasovergang tussen kwarts 

en wolfraam. Volgens M.J. Druyvesteyn, in de jaren dertig eveneens 
medewerker van de gasontladingsgroep van het Nat. Lab. en na 1945 
hoogleraar metaalfysika aan de Technische Hogeschool Delft, lukte 
het Lemmens min of meer bij toeval zo'n enkelvoudige overgang te 
maken, die stromen kon toevoeren van 10 A. De oorzaak daarvan bleek 
te zijn, dat hij toevallig geetst wolfraam had gebruikt, dat weinig 
braampjes bevat en dus hogere mechanische spanningen kan verdragen79 . 

Deze nieuwe elektrodendoorvoer was onmisbaar voor de realisering 

van het superhogedrukkwiklampje, waarop oktrooi werd aangevraagd op 
naam van Bol, Elenbaas en Lemmens. Interessant is dat de oktrooiraad 

deze aanvraag aksepteerde en Philips de gelegenheid gaf de eerdere 
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aanvraag van Elenbaas in te trekken, die anders daarvoor een 

hindernis zou hebben gevormdSO • 
Gezien vanuit verlichtingsoogpunt had dit lampje ook nog een 

derde belangrijke eigenschap naast het hoge rendement en een grote 
oppervlaktehelderheid: de kleurweergave was veel witter dan bij 
kwiklampen van lagere druk. Deze laatste eigenschap volgde niet 
direkt uit de theorie van Elenbaas. Hij kon, zoals gezegd, slechts 
bewijzen, dat twee gelijkvormige ontladingen in theorie dezelfde 
energieverdeling over het totale spektrum hebbenS1 , maar niet 

berekenen hoe die precies was samengesteld. De preciese 
samenstelling hangt direkt samen met de aanslagkansen van de 
verschi11ende energieniveau's van de kwikatomen. De aanslagkansen 
worden weliswaar bepaald door de temperatuur, waarvoor Elenbaas 
schattingen kon maken, maar hoe het verband precies is, was rond 
1930 nog grotendeels onbekendS2 • Uiteraard kon men weI spektrale 
metingen verrichten. Willem de Groot, een kollega-fysikus van 

Elenbaas in de gasontladinqsqroep, onderzocht de spektrale verdelinq 

als funktie van de druk en nam bij toenemende druk twee 
verschijnselen waarS3 : 

- een sterke verbreding van de meeste spektraallijnen naar vooral 
de rode zijde van het spektrum; 

- een sterker wordend kontinu spektrum, dat zich uitstrekt van het 
uiterste ultraviolet (0,23 mikron) tot infrarood (1,2 mikron). 

Beide verschijnselen hebben tot qevolq dat de totale kleurweergave 
bij toenemende druk witter wordt. 

De toepassinqsmogelijkheden van het lampje waren legio, zij het 

niet als huiskamerverlichting. Het lampje zou als puntbron kunnen 
worden qebruikt, maar ook als lichtbron voor verlichting van grote 
terreinen, waar een geringe afwijking van wit licht niet hinderlijk 
zou zijn. De belangstelling van buiten het Nat. Lab. was dan ook 
overweldigend: over geen enkele gasontladingslamp werd zoveel 
korrespondentie gevoerd nog voordat hij op de markt wasS4 . Niet 
aIleen de Nederlandse, maar ook de Duitse vakpers schreef vol lof 
over de kapaciteiten van het lampjeS5 en het vormde in de periode 
1935-1940 een van de belangrijkste obstakels voor een 
samenwerkingsovereenkomst tussen Philips en zijn Britse partners 

(General Electric Company, British Thomson Houston en het Britse 
Siemens)S6. Philips wilde het lampje een aparte status geven, maar 
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daarmee gingen de Britse partners niet akkoord87 • Op 22 maart 1935, 
ruim een jaar voordat het 1ampje op de markt kwam, zag Philips zich 
al genoodzaakt tot de eerste publieke vertoning van het lampje. 
Tijdens een bijeenkomst van de Afdeeling E1ectrotechniek en 
Technische Natuurkunde van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs 
werd het lampje gedemonstreerd, terwijl Bol, Elenbaas en De Groot 
lezingen verzorgden88 • Het lampje werd na 1936 verkocht voor onder 
meer bioskoopprojektoren en zoeklichten, terwijl het na de Tweede 
Wereldoorlog eveneens voor verlichting van televisiestudio's werd 
gebruikt. 

Tot 1934 waren aIleen de lampenfabrikanten expliciet als 
belanghebbenden bij de ontwikkeling van hoge- en 
superhogedrukkwiklampen betrokken. Na de introduktie van de lamp op 
de markt meldden zich echter volgende belanghebbenden, waaronder de 
Kema. Als vertegenwoordiger van de elektriciteitsmaatschappijen 
maakte de Kema bezwaar tegen het feit, dat hogedrukkwiklampen het 
elektriciteitsnet stoorden en dat stroom en spanning bij de lampen, 
inklusief voorschakelapparaat, niet in fase waren. Daardoor werd het 
elektrisch vermogen niet zo efficient mogelijk afgenomen en moest 
voor hetzelfde vermogen een grotere amplitude van de stroom worden 
geleverd, hetgeen een extra belasting van de kabels vormde. Zolang 
slechts enkele van deze lampen werden toegepast, vormde dit voor de 
Kema nog geen bezwaar, maar dat veranderde toen zij op grotere 
schaal op de markt dreigden te komen voor weg- en 
terreinverlichting. Dat leidde tot harde eisen met betrekking tot 
enkele nieuwe beoordelingskriteria, die tot op dat moment nauwelijks 
een rol hadden gespeeld, waaronder het percentage hogere 
harmonischen in de afgenomen stroom en de "arbeidsfactor", die een 
maat is voor de efficientie waarmee het vermogen wordt afgenomen. 

Konklusies. 

In de inleiding van deze lezing stelde ik mij ten doel een 
analysekader te presenteren, waarmee ik de drie door Febvre genoemde 
doelstellingen van techniekgeschiedenis zou kunnen bereiken voor een 
voorbeeld van techniekontwikkeling in een r&d-laboratorium. In 
algemene zin werd gesteld, dat in een r&d-Iaboratorium 
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wetenschappelijke, technische en ekonomische rationaliteit op elkaar 
moeten worden afgestemd. Gebruikmakend van deze weinig exakte termen 
kan worden gekonkludeerd, dat het Elenbaas lukte om zowel volgens 
een wetenschappelijke als een technische rationaliteit te werken. 
Hij publiceerde een wetenschappelijk geaksepteerde theorie en maakte 
een lamp die in sommige opzichten beter was dan reeds bestaande. Als 
meer operationaliseerbare begrippen heb ik in de loop van dit 
verhaal drie termen geintroduceerd: belanghebbenden, 
beoordelingskriteria en normen. Via het voorbeeld van de 
hogedrukkwiklampen blijkt allereerst, dat hiermee, inderdaad, 
opeenvolgende ontwikkelingen in een artefakt kunnen worden 
beschreven (eerste doelstelling): namelijk door te beschrijven hoe 
het funktioneert en voldoet aan de gestelde normen van de 
beoordelingskriteria. 

Het voorbeeld toont echter ook aan, dat de tweede doelstelling 
-evaluatie van de relatie tussen wetenschap en techniek- kan worden 
gerealiseerd, zowel met betrekking tot het motiveringsvraagstuk als 
het kennisvraagstuk. Aan de verwachting dat de gewenste normen van 
de beoordelingskriteria van hogedrukkwiklampen binnen bereik lagen 
en er dus een potentiele markt was aan te wijzen, ontleende Philips 
(i.c. Holst) voldoende grond om de fysikus Elenbaas een 
onderzoeksopdracht te geven. Zijn oorspronkelijke opdracht was 
weliswaar ruim van aard, maar desalniettemin waren zijn resultaten 
zeer technisch relevant. Op basis van mikroskopische beschouwingen 
leidde hij een theorie af, waaruit direkt duidelijk werd, hoe 

geoptimaliseerd kon worden naar de beoordelingskriteria "rendement" 

en "oppervlaktehelderheid". (Zijn theorie werd overigens ook 
wetenschappelijk zeer gewaardeerd: hij staat te boek als de 

"isotherme plasmatheorie" en was een van de vier grotere 
gasontladingstheorieen die voor de Tweede Wereldoorlog werden 
ontwikkeld89 .) Zijn kollega De Groot gaf het (kwalitatieve) verband 
aan tussen het beoordelingskriterium "kleur" en de druk in de 
ontlading, terwijl Bol konkrete technische oplossingen vond voor het 
beoordelingskriterium "levensduur". Hij ontdekte met zijn assistent 
Lemmens een geschikte elektrodendoorvoer en vond de waterkoeling van 
de superhogedrukkwiklamp uit, zodat deze uberhaupt kon worden 
gerealiseerd. 
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Ten aanzien van het kennisvraagstuk is in het hier behandelde 
voorbeeld vooral de handelwijze van Elenbaas gevolgd. Duidelijk 
wordt dat een typisch technologische methode als het opstellen van 
gelijkvormigheidswetten, die Vincenti voor de vliegtuigbouw heeft 
beschreven, ook door Elenbaas werd gebruikt. Gelijkvormigheidswetten 
zijn dus mogelijke onderdelen van "technologische theorieen", die 
ontstaan in een op toepassingen gerichte kontekst. De beschrijving 
van het werk van Bol, hoe weinig gedetailleerd ook, duidt erop dat 
development-methoden inderdaad zijn gericht op technische kennis en 
kennis over produktiewijzen. De door Bol en Lemmens gebruikte 
methode was, in het geval van de elektrodendoorvoer, weinig 
theoriegeladen en een klassiek geval van 'trial and error'. Het 
oordeel over de kennisaspekten van exploratief onderzoek in een 
industriele omgeving zal voorlopig moeten worden opgeschort, omdat 
dit soort onderzoek hier niet aan de orde is geweest. 

Het plaatsen van technische ontwikkelingen in een 
maatschappelijke kontekst (derde doelstelling) blijkt, tenslotte, 
eveneens mogelijk te zijn met de geintroduceerde begrippen. 
Suksessievelijk werden in de lezing verschillende belanghebbenden 
ten tonele gevoerd. Gekonstateerd kan worden dat belanghebbenden van 
de markt (bijvoorbeeld de Kema) pas na 1934 een expliciete invloed 
op de ontwikkelingen gingen uitoefenen. Desalniettemin waren zij 
daarvoor wel degelijk impliciet aanwezig: de technische 
wetenschappers in het Nat. Lab. beseften voortdurend, dat de door 
hun ontwikkelde hogedrukkwiklampen slechts sukses konden hebben op 
de verlichtingsmarkt, als het geheel van de bereikte normen de 
lampen kon laten konkurreren met reeds bestaande verlichtingsbronnen 
voor algemene en specifieke toepassingen. In het gepresenteerde 
analysekader passen dus zowel impliciete, als expliciete wensen van 
de markt, die beide sturend optreden in een innovatieproces. De 

geintroduceerde begrippen zijn dus adekwaat voor het bedrijven van 
techniekgeschiedenis. 
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Noten. 

(N.B. PCA in de noten staat voor: Philips' Concern Archief) 

1. Aangehaald door Daumas (1969). 
2. Zie voor meer gegevens over de Nederlandse situatie tot 1940: 

Hutter (1986), "Nederlandse laboratoria •••••••••.• ". 
3. Ik gebruik de term "toepassingsgericht onderzoek" i.p.v. 

"toegepast onderzoektl om de hinderlijke daarbij horende 
konnotatie, dat kant en klare kennis nog slechts hoeft te worden 
toegepast te vermijden. 

4. Onder een "artefakt" worden zowel produkten als 
produktieprocessen verstaan. 

5. Voor een omschrijving van "innovatie" sluit ik me aan bij Layton 
(1977): de innovatiefase omvat al die aktiviteiten die liggen 
tussen een idee, ontdekking of uitvinding en de verspreiding van 
een daarop gebaseerd artefakt op de markt (diffusiefase). De 
meeste aktiviteiten binnen een r&d-laboratorium vallen m.a.w. 
onder de innovatiefase. 

6. Deze stelling ontleen ik aan Ivo Blanken, werkzaam bij de 
afdeling Bedrijfshistorie van Philips. 

7. Toulmin, 370. 
8. Toulmin, 371. 
9. Hutter (1986), "Nederlandse laboratoria .......... . 

10. Ook in de techniekhistorie zijn belangrijke ontwikkelingen 
gaande geweest in internalistische, externalistische en 
samengestelde beschrijvingswijzen. Momenteel hebben de laatste 
de overhand. De techniekhistorici hebben echter geen 
analysekaders verschaft, die voor mijn doeleinden bruikbaar 
zijn, zodat zij hier verder onbesproken blijven. Zie voor een 
historisch overzicht van de ontwikkeling van de 
techniekgeschiedenis: Van Houten. 

11. Zie voor een inleiding in de ekonomische innovatiestudies: Rip, 
Van de Belt, 15-18. 

12. Layton (1977). 
13. Nelson, Winter (1977) en (1982). 
14. Dosi (1982) en (1984). 
15. Dosi (1982), 148. 
16. Ibidem, 152. 
17. Nelson, winter (1977). 
18. Dosi (1982), 152. 
19. Ibidem, 153. 
20. Ibidem, 154. 
21. Ibidem, 156. 
22. Ibidem, 160. 
23. Rip, Van de Belt, 22 e.v. 
24. Ibidem, 37. 
25. Ibidem, 44. 
26. Skolimowski. 
27. Ibidem. 
28. Weeder, Kester. 
29. Pinch, Bijker; Elzen. 
30. Vergragt. 
31. Layton (1971), (1974), (1976), (1977), (1978) en (1979). 
32. Layton (1974); deze kritiek geldt ook Skolimowski, hoewel Layton 

hem niet expliciet noemt. 
33. Ibidem. 
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34. Layton (1978) en (1979). 
35. Respektievelijk Vincenti (1979), (1982), (1984) en (1986); de 

karakterisering stamt van Vincenti zelf: Vincenti (1986), 
717-718. 

36. Vincenti (1979). 
37. Vincenti (1982). 
38. Vincenti (1982) en (1984). 
39. Vincenti (1984) en (1986). 
40. Lintsen, Verbong. 
41. Vergelijk de 'kriteria' van Skolimowski en de 'technische en 

ekonomische dimensies' van Dosi. 
42. Zie voor een uitgebreidere versie van dit voorbeeld: Hutter 

(1986), "Onderzoek naar hogedrukkwiklampen ............. . 
43. Zie voor een beschrijving van de introduktie van natriumlampen 

voor wegverliehting, eveneens geanalyseerd m.b.v. 
beoordelingskriteria: Janssen, Hutter. 

44. Electrical World, 98 (1931), 788. 
45. De figuur komt uit: Elenbaas (1956). 
46. oat zij bij Heraeus werkten blijkt uit: Kueh en Retsehinsky 

(1906) en (1907). 
47. Heraeus, 60 Jahre Quarzglas - 25 Jahre Hochvakuumteehnik (1961). 
48. Kueh en Retsehinsky (1906). 
49. Elenbaas (1956). 
50. Ibidem. 
51. Oat AEG de produeent was ontleen ik aan Bright, 228. 
52. Secr. 1172, Lieenties Spanner tot 1 juni '31, peA. 
53. Nat. Lab. 113, Gasontladingslampen, correspondentie, Map 1, PCA. 
54. Seer. 1172, Lieenties Spanner tot 1 juni '31, PCA. 
55. Nat. Lab. 113, Gasontladingslampen, Besprekingen, Map 1,.PCA. 
56. Volgens Elenbaas (1956) ontdekte men dit rond 1930; dat de 

gloeikathode al snel achterhaald werd genoemd ontleen ik aan een 
notitie van Osram; Seer. 1172, Lieenties Spanner tot 1 juni '31, 
PCA. 

57. Ibidem. 
58. Seer. 882, Osram Samenwerking, Dr. W. Brummer III, PCA. 
59. Seer. 1396, Spanner Engeland, Contraeten tot 3 Aug. 1934, PCA. 
60. Nat. Lab. 113, Gasontladingslampen, Reisrapporten, Map 1, PCA. 
61. Veel gasontladingslampen hebben een negatieve 

stroom-spanning-karakteristiek, zodat gebruik van een 
voorschakelapparaat noodzakelijk is voor stabilisatie. 

62. Nat. Lab. 113, Gasontladingslampen, Reisrapporten, Map 1, PCA. 
63. oat er een potentiele markt bestond, blijkt bijvoorbeeld uit een 

brief van Ophinag (Qsram Philips ~eon ~tion Qesellschaft) aan 
de Lichtafdeling van Philips d.d. 7-4-1932, Nat. Lab. 113, 
Gasontladingslampen, Correspondentie, Map 1, PCA. 

64. Interview met dr. W. Elenbaas d.d. 26-9-1984. 
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65. Elenbaas (1934). 
66. Dat Elenbaas deze kennis van ornstein gebruikte, blijkt 

bijvoorbeeld uit een interview met hem d.d. 26-9-1984. 
67. Heller, 390. 
68. Warmteverlies ten gevolge van konvektie werd verwaarloosd: 

bovendien werd zelfabsorptie verwaarloosd: Heller, 390. 
69. Heller, 392. 
70. In praktijk blijkt dit lang niet altijd juist te zijn; bij 

toenemende druk neemt vooral de zelfabsorptie van bepaalde 
frekwenties toe, waardoor de spektrale energieverdeling 
aanzienlijk verandert; Heller, 392. 

71. Heller, 392. 
72. Elenbaas (1935), E90. 
73. Interview met dr. W. Elenbaas d.d. 26-9-1984. 
74. Elenbaas (1956), 138. 
75. Elenbaas (1956), 138: Heller, 393. 
76. Bol (1960); volgens Bol verliep de totstandkoming van het lampje 

ongeveer als voIgt. Hij liep rond met de gedachte een grote 
lichtbron te maken met een lichtopbrengst van ongeveer 106 Lumen 
om daarmee een toren te verlichten. Desgevraagd rekende Elenbaas 
voor hem uit, dat zoiets mogelijk.was met een 
hogedrukkwikontlading van 10 kW in een buis van 1 meter lengte 
en 10 cm doorsnede. Bol maakte zo'n buis en bereikte daarmee de 
gewenste norm. Om de ontsteking te vergemakkelijken gebruikte 
Bol een brander, zodat het kwik sneller verdampte, maar 
tegelijkertijd moest hij koelen met lucht om de buis niet te 
laten ontploffen. Dat bracht hem op het idee van lucht- en 
watergekoelde lampen. Bol vertelde echter niet hoe hij op het 
idee kwam over te stappen op een lampje met zulke kleine 
afmetingen. Vermoedelijk wilde hij een kleiner lampje met 
dezelfde lichtsterkte. 

77. Secr. 1389, Licenties Spanner, 1 juni '31 - 1 jan. '35, PCA. 
78. Nat. Lab. 113, Gasontladingen, correspondentie Osram, Map 1, PCA. 
79. Bol (1960): interview met prof. dr. M.J. Druyvesteyn d.d. 

11-9-1984; interview met dr. W. Elenbaas d.d. 26-9-1984. 
80. De oktrooiraad was daarmee akkoord geqaan op voorwaarde, dat 

Philips aIle kopieen van Elenbaas' aanvraaq zou vernietigen, 
zodat daarvan officieel geen openbare publikaties meer zouden 
bestaan; interview met dr. W. Elenbaas d.d. 26-9-1984. 

81. Vergelijk voetnoot 69. 
82. Seeliger, 440. 
83. De Groot; oorzaken van deze spektrale veranderingen liggen in 

een toenemende zelfabsorptie en toenemende temperatuurstraling 
bij toenemende dampdruk. 

84. Nat. Lab. 123, Kwiklampen, Correspondentie, Map 1, PCA. 
85. Das Licht,S (1935), 84-85; Elektrotechnische zeitschrift, 15 

(1935), 432. 
86. Secr. 2102, Gasontladingslampen, Engeland tIm 30/4 '39, PCA. 
87. Ibidem. 
88. Bol (1935), Elenbaas (1935), De Groot. 
89. Vergelijk: Kapzow, 310-315. 
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COMMENTAAR BIJ HANS HUTTER, 'TECHNIEKGESCHIEDENIS 
M.B.V. BEOORDELINGSKRITERIA: HOGEDRUKKWIKLAMPEN 

BIJ PHILIPS IN DE JAREN DERTIG' 

Wiebe E. Bijker 
Univ. Twente/Rijksuniv. Limburg 

Het eerste doel van dit commentaar is enkele algemene problemen van 
techniekhistorisch onderzoek aan te snijden, met name de vraag wat 
het doel van (historisch) techniekonderzoek kan zijn en de rol van 
een analytisch interpretatiekader. Bovendien wil ik enige 
misverstanden over het 'nieuwe techniekonderzoek', en met name over 
de sociaal-constructivistische benadering daarbinnen, aan de orde 
stellen en, zo mogelijk, uit de weg ruimen. Ik doe dit in de vorm 
van een commentaar op Hans Hutters paper in deze bundel1 en met een 
schuine blik op de bijdrage van Peter Kroes2 • Het is nadrukkelijk 
niet de bedoeling een afgeronde uiteenzetting te geven van dat 
nieuwe techniekonderzoek; daarvoor verwijs ik naar andere 
publicaties3 • Mijn eerste opmerkingen betreffen Hutters 
doelstellingen en enkele achtergrond-ideeen. Daarna geef ik 
commentaar op het door hem voorgestelde begrippenapparaat. 

Hutters artikel geeft een heel interessante beschrijving van een 
stuk van de geschiedenis van de hogedrukkwiklamp bij Philips. Het is 
duidelijk dat de auteur via het archief van het NatLab. en via 
interviews met betrokkenen een belangrijke bijdrage aan de 
techniekgeschiedenis kan leveren. De grote kracht van dit paper ligt 
echter vooral in de historische beschrijving en niet zozeer in de 
conceptuele apparatuur waarmee dat gebeurt. Als ik mij in het 
volgende vooral op dat laatste punt richt, betekent dat allerminst 
dat ik de waarde van de empirische kern van het onderzoek niet groot 
acht. 

De eerste zin van Hutters stuk maakt al direct duidelijk wat 
mijn grootste probleem met zijn presentatie is. Waarom teruggegaan 
naar 1935 om de doelstellingen van de techniekgeschiedenis vast te 
stellen? Is er in de tussenliggende tijd dan niets gebeurd? Ik 
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bedoel dit niet als een qoedkoop rhetorisch punt. De verschillen 
tussen Febvre (en daarmee, moet ik aannemen Hutters) doelstellinqen 
en die van het moderne techniekonderzoek (waaronder de 
techniekgeschiedenis) zijn inderdaad groot. Bovendien is een aantal 
van de andere commentaar-punten die ik heb op dit algemene verschil 
terug te leiden. Oaarom sta ik eerst stil bij de doelstellingen van 
het moderne techniekonderzoek en de verschillen daarvan met Hutters 
benaderinq. 

Een centrale doelstellinq van het moderne techniekonderzoek is, 
onderscheidingen als die tussen technisch en sociaal, tussen 
wetenschap en techniek, tussen natuur en laboratorium op te heffen. 
oit wordt vaak aangeduid met de metafoor van het 'naadloze weefsel 
van techniek en samenleving,.4 In plaats van dit soort 
onderscheidingen ~ priori te maken, wordt ervoor gepleit ze als 
empirische vraag te formuleren: hoe construeren de inqenieurs, 
wetenschappers, consumenten en andere betrokkenen het onderscheid 
tussen, bijvoorbeeld, wat sociaal is en wat technisch? oit pleidooi 
is niet 'zo maar' een proqrammatisch voorstel. Het is gebaseerd op 
recent historisch en sociologisch onderzoek. Hieruit blijkt dat het 
onmogelijk is, een analytische, algemeen geldige definitie te geven 
van dit soort onderscheidingen - in verschillende situaties vallen 
de grenzen tussen technisch en sociaal, en tussen wetenschap en 
techniek, anders uit. En de doelstellingen die Hutter aan het begin 
van zijn paper citeert zijn nu juist gebaseerd op dit naieve 
onderscheid tussen wetenschap en techniek en tussen techniek en 
maatschappelijke context. Op dit punt blijkt ook een hardnekkig 
misverstand te bestaan over wat de sociaal-constructivistische 
benadering voorstaat. De kern van het misverstand is dat het in deze 
vorm van techniekonderzoek vooral om 'de sociale omgeving', de 
'selectieomgeving' of een 'externalistische beschrijvinq' zou gaan. 
Het tegendeel is waar: er wordt zelfs qeen onderscheid gemaakt 
tussen extern en intern, tussen sociale omqeving en technische 
inhoud, laat staan dat er voor 'het externe' wordt qekozen. oat 
technische wetenschappers volqens de sociaal-constructivisten 'de 
natuur naar elke behoefte kunnen kneden' is al helemaal uit de lucht 
qeqrepen. 5 
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Ook een tweede soort onderscheiding van Hutter zou mijns inziens 
beter als actors categorie dan als onderzoekers categorie gehanteerd 
kunnen worden. Hij maakt onderscheid tussen drie hoofdtaken van een 
R&D-laboratorium. Analoog aan het pleidooi hierboven, zou ik ook 
hier willen betogen dat het meer inzicht oplevert wanneer uit 
historisch onderzoek blijkt dat verschillende actoren een dergelijk 
onderscheid maken en hoe dit onder verschillende omstandigheden 
anders uitvalt, dan wanneer historisch onderzoek wordt gedaan met 
dit soort onderscheidingen ~ priori. Het is zeker interessant en 
relevant voor het begrijpen van wetenschap- en techniekontwikkeling 
om te laten zien dat Elenbaas geen druk heeft ervaren om 
toepassingen te produceren. Maar dat betekent nog niet dat het 
zinvol is zo'n lineair (drie-)fasen model als uitgangspunt voor 
historisch onderzoek te nemen. overigens sluit ik niet uit dat 
Hutter een subtieler gebruik van dat drie-fasen model voor ogen 
staat; maar dat doet hij in dit paper niet. Een voorbeeld kan 
misschien duidelijk maken wat ik als het gevaar van dergelijke a 
priori aannames zie. In mijn case-studie van de transistor ben ik 
een medewerker van Bell Labs tegengekomen die verzuchtte dat er voor 
mensen als Shockley, Bardeen en Brattain weI veel vrijheid van 
onderzoek was, maar dat dat voor minder prominente onderzoekers als 
hijzelf allerminst gold. Daarmee komt de interessante vraag op tafel 
hoe in de Bell Labs een lokaal evenwicht georganiseerd werd tussen 
bijvoorbeeld 'exploratief onderzoek' en 'toepassingsgericht 
onderzoek'; een vraag die nimmer zou zijn opgekomen als het 
onderscheid ~ priori was gemaakt, want dan was het historisch 

materiaal te veel in een reeds bestaand model geperst. Om met Thomas 
Kuhn te spreken: de historische feiten spreken bijzonder zacht en 
veel aannames vooraf maken hen snel onhoorbaar. 

De problemen die ik met Hutters begrippenapparaat heb zijn voor 
een deel op dezelfde gronden terug te voeren. Ook zijn 
beoordelingscriteria worden van te voren gedefinieerd, in plaats van 
te laten zien hoe de betrokkenen in de loop van de tijd bepaalde 
maatstaven weI of juist niet aanleqden. Hutter qaat expliciet uit 

van een karakterisering van de moderne gasontladinqslamp, als hij de 
"technische, economische en socia Ie dimensies op basis waarvan 
verschillende belanghebbenden de waarde van een artefact voor zich 
bepalenll vaststelt. Er is geen enkele reden waarom zich hierbij niet 
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een retrospectieve vertekening zou voordoen. Integendeel, ander 
recent techniekonderzoek suggereert dat op een dergelijke manier de 

kans op het bedrijven van 'whig history' groot is. De 

beoordelingscriteria zijn in dit opzicht anti-historisch. Een andere 

zijde van dezelfde medaille is dat de beoordelingscriteria ook 

a-historisch lijken te zijn: Hutter hanteert ze als constanten van 

de techniekontwikkeling, in plaats van ze als veranderend in de loop 

van de technische ontwikkeling te beschrijven. 
Een tweede bezwaar tegen het begrippenpaar 'beoordelings

criteria/normen' is dat er de aanname aan ten grondslag ligt, dat de 
verschillende belanghebbenden een doel-rationeel handelingsgedrag 

hebben. Het proces van techniekontwikkkeling krijgt hierdoor de vorm 

van een pseudo-rationeel optimaliseringsprobleem. Ook hiervan geldt 
weer dat veel onderzoek de mogelijkheid van een dergelijke simpele 

reconstructie ter diskussie stelt. 

Het voorgaande betreft vooral een aantal principiele bezwaren tegen 
het gebruikte begrippenapparaat. Daarnaast is het mij niet duidelijk 

wat het gebruikte beschrijvingsmodel oplevert, zelfs als ik de 

genoemde principiele bezwaren zou inslikken. Dat met het 
begrippenapparaat "inderdaad, opeenvolgende ontwikkelingen in een 

artefact kunnen worden beschreven" mag nauwelijks verwondering 

wekken en is zeker niet een criterium om de bruikbaarheid van het 
begrippenapparaat te beoordelen. Dat is immers een taak die de 

techniekgeschiedenis ook zonder dit begrippenapparaat al heel goed 

aan kon. In zijn mondelinge presentatie tijdens de workshop 

specificeerde Hutter de doelstelling van zijn werk als "het 

ontwikkelen van een analysekader voor het verklaren (in de zin van 

plausibel maken) van de geschiedenis". Die doelstelling onderschrijf 

ik van harte, maar de test van een analysekader zal dan bestaan in 

de bruikbaarheid van dat kader om verschillende cases met elkaar te 

vergelijken en op die manier een basis te vormen voor 
generaliserende en verklarende uitspraken over techniekontwikkeling. 
In dit licht bezien doet de opmerking van Kroes vreemd aan, dat "wil 

men inderdaad de ontwikkeling van de fiets, de transistor en de 

kruisraket in een schema persen, dan lijkt het mij dat dat niet 

anders kan dan door af te zien van de inhoudelijke 
technisch-wetenschappelijke ontwikkelingen die mede aan deze 
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artefacten ten grondslag liggen". Ten eerste is mijn kritiek op 
Hutter dus juist dat hij met deze benadering het risico loopt zijn 
empirisch materiaal nodeloos in een model te persen in plaats van 
dat materiaal meer voor zichzelf te laten spreken. Ten tweede blijft 
de fundamentele vraag, wat we met dit soort onderzoek willen: of 
slechts geisoleerde case-studies, maar dan is helemaal geen extra 
begrippenapparaat nodig; of generaliseren op basis van verschillende 
case-studies, maar dan kun je niet zonder een analysekader en het is 
de taak dit zodanig te ontwikkelen dat het empirisch materiaal van 
de verschillende cases er niet te veel geweld door wordt aangedaan. 
Misschien dat Hutters begrippenapparaat aan die laatste eis voldoet, 
maar dat heeft hij in dit paper niet laten zien. 
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NOTEN 

1. Hans Hutter, 'Techniekgeschiedenis m.b.v. 'beoordelingscriteria': 
hogedrukkwiklampen bij Philips in de jaren dertig', paper voor de 
workshop 'Techniekgeschiedenis: quo vadis? Eindhoven, juni 1987. 

2. Peter Kroes, 'Technische artefacten: tussen fysische objecten en 
sociale constructies', bijdrage aan de workshop 
'Techniekgeschiedenis: quo vadis? Eindhoven, juni 1987. 

3. Het meest complete overzicht, zowel van de theoretische en 
programmatische achtergronden als van reeds uitgevoerd empirisch 
onderzoek, biedt: W.E. Bijker, Th.P. Hughes and T.J. Pinch 
(eds.), The Social Construction of Technological Systems, New 
Directions in the Sociology and History of Technology (MIT Press: 
Cambridge, Ma., 1987). V~~r een Nederlandse inleiding in de 
sociaal-constructivistische benadering is bruikbaar: W.E. Bijker, 
'Techniekgeschiedenis: een mogelijke basis voor theorieen over 
technologische ontwikkeling? Jaarboek voor de Geschiedenis van 
Bedrijf en Techniek, deel 1 (1984), 44-65; dit artikel geeft 
bovendien een overzicht van het techniekonderzoek van voor 1980, 
als achtergrond van de recente ontwikkelingen in het 
techniekonderzoek. De drie benaderingen die in het recente 
techniekonderzoek een belangrijke rol spelen, en ook ten grondlag 
liggen aan het genoemde Amerikaanse boek, worden geschetst in 
W.E. Bijker, 'De sociale constructie van netwerken en technische 
systemen; nieuwe perspectieven voor de techniekgeschiedenis'. 
Jaarboek voor de Geschiedenis van Bedrijf en Techniek, deel 4 
(1987b), 7-24. 

4. Het is goed erop te wijzen dat het hier geschetste pleidooi voor 
het naadloos houden van het weefsel van techniek en samenleving 
niet uitsluitend een kenmerk van het sociaal-constructivisme is. 
Het geldt evenzeer voor het recente werk van veel Amerikaanse 
techniekhistorici. Zie bijvoorbeeld Th.P. Hughes, 'The Seamless 
Webb: Technology, Science, Etcetera, Etcetera', Social Studies of 
Science, Vol. 16 (1986), 281-92. 

5. De vraag hoe een sociaal-constructivistische analyse toch recht 
kan doen aan de 'hardheid' van de Natuur kan goed toegelicht 
worden met Collins' metafoor van het 'scheepje-in-de-fles'. Zie 
hiervoor H.M. Collins, 'The Seven Sexes: A Study in the Sociology 
of a Phenomenon, or the Replication of Experiments in Physics' 
Sociology, vol.9 (1975), 205-24 en Bijker (1987), op cit. noot 3. 
Ook verhelderend voor dit probleem zijn: B. Latour, Science in 
Action (Open University Press: Milton Keynes, 1986) en B. Latour 
and S. Woolgar, Laboratory Life. The Construction of ~ Scientific 
Fact. (Princeton University Press. Princeton, N.Y., 1986). 
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