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Bliksemafleiders

DOOR

Dr. J. Campert.

De heer logeman geeft verder een duidelijke uiteenzetting “van de

wijze waarop men met behulp van gewone werklieden een gebouw van

een afleider kan voorzien.”

Hoewel in die dertig jaren — ook door toedoenvan denheer logeman —

de denkwijze van hot algemeen gewijzigd is, een herhaling van boven-

gestelde vraag zou nog niet geheel zonder grond zijn, en evenmin moge

het overbodig schijnen do aandacht van do lezers van hot Album op

nieuw bij dit onderwerp te bepalen.

Het mag van algomeene bekendheid geacht worden dat benjamin

fuanklin in don zomer van 1752 een bliksemafleider op zijn huis stelde,
nadat hij op 4 Juli van dat jaar, door hot experiment met don vlie-

ger, zich overtuigd had van de juistheid zijner denkbeelden over het

onweder. Deze afleider bestond uit eeu ijzeren staaf, die 2 ii 2’/2
M.

boven het te beschermen gebouw uitstak en welks onderste uiteinde

l'/s iH- diep in vochtigen grond was gebracht.

Album der Natuur
. Jaargang 1852, bladz. 386.

Ruim dertig jaar geleden schreef de heer W. M. LOGEMAN ¹ in den

eersten jaargang van dit tijdschrift, onder een titel gelijkluidend met

dien van dit opstel: “Ieder jaar maait het hemelvuur zijne offers weg,

ieder jaar worden er gebouwen ter waarde van duizende guldens ver-

nietigd— en toch, waarde lezer, zie om u naar de kerken in de stad

uwer inwoning, of naar de alleen staande bouwhoeven of molens op

het land.... hoe weinig afleiders ziet ge!”

Van waar zulk eene vreemde lauwheid in een zoo ernstige zaak?
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Fkanklxn’s ontdekking 1 werd door do geleerde wereld ontvangen zoo-

als zij dat verdiende; do hulde hom gebracht door de Franscho Aka-

demio was oven eenvoudig als treffend. Mij franklin’s binnentreden in

de vergaderzaal verhievèn alle leden zich van hunne zitplaatsen, ter-

wijl do Voorzitter sprak: “Eripuit Coelo föhnen."

Dit en ander huldebetoon belette niet dat do eerste levensjaren van

het nieuwe instrument mot moeite en strjjd worden doorgeworsteld, en

nu op ruim 130-jarigen leeftijd is men nog niet tot volmaakte over-

eenstemming gekomen over den vorm, hot materiaal en do wijze van

opstelling van fkanklin’s staaf.

Kort na do ontdekking word van zekere zijde togen de afleiders te

velde getrokken ; men verdacht franklin van liet voornemen
“
to pre-

vent the execution of the wrath of heaven."

In don almanak van 1758, door franklin uitgegeven, vindt men deze

medcdeeliug: “liet hooft Oode in zijne goedheid behaagd aan den mensch

eindelijk te ontdekken liet middel om zijne woning te vrijwaren van het

gevaar voor donder en bliksem. Dit middel is: Voorzie u van een dunne

ijzeren staaf, waarvoor het staafijzer van don smid kan gebruikt wor-

den
,

van een zoodanige lengte dat hot ondereinde ongeveer één me-

ter in den vochtigen grond steekt, terwijl liet boveneinde 2 a 2,5 me-

ter boven hot hoogste punt van het huis uitkomt. Bevestig ongeveer

30 cent. koperdraad, van de afmeting eenor gewone breinaald, boven

aan de ijzere staaf, en laat het koperdraad eindigen in een scherpe

spits. Do staaf kan door eenige weinige krammen aan het huis beves-

tigd worden. Is liet huis lang, dan richt men een staaf op aan ieder

uiteinde, en verbindt beide staven door een staaf, die over den nok

van hot dak loopt.

“Een huis op die wijze voorzien zal geen schade door bliksem beko-

men; do bliksem zal door do punten aangetrokkén worden en door het

metaal zijn weg naar de aarde vinden, zonder iets te beschadigen.

“Evenmin zullen schepen door don bliksem getroffen worden, indien

aan don top van'den mast een spits toelooponde staaf is bevestigd, wel-

1 In den Talmud, Tosefta, Sabbath VII leest men, volgens de vertaling vanDr. Münk,

in wiedemann’s Annalen, lid. I, S. 320.

“Wcr ein Eisen stellt zwiachen Geflügel überlritt das Verbot der Nachalimung heid-

nischcr Sitten; zum Schutze vor Blitz nnd Donner ist dies jedoch zu thun erlaubt.”

Het schijnt dus alsof in de 4e of 5e eeuw na C. de werking van een bliksemafleider

bekend is geweest.
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tor onder-einde door ecu draad, die om ecu touw is gewonden, met

het water in geleidend verband is gebracht.”
Later construeerde franklin een afleider uit ecu ijzeren staaf, van

!'/■, cm. middellijn, eindigende aan de onderzijde in een dikken ijzeren
paal, die 1,5 m. diep in den grond was gelaten. Boven was een draad

van geel koper, 25 cm. lang boven in de ijzeren staaf goscliroofd en gesol-
deerd. De punt verhief zich 2 3/, 1 M. boven den schoorsteen van liet gebouw.

Het bleef niet alleen in Amerika bij tegenkanting. In Frankrijk ver-

wijderde bet gepeupel te St. Omer do “kettorsche staaf” van hot huis

eous fabriekants, die hot nieuwtje uit Amerika had méegebracht. De

gemeentelijke overheid verbood do herplaatsing van den afleider, op
grond dat hij “met wet on godsdienst” in strijd was. De fabriekant

hegon een proces en do rechtbank stolde hem in het gelijk, gehoord
het pleidooi van een toon nog jong en onbekend advocaat, wiens naam

was ROBESI’IERRE.

steeds is de noodzakelijkheid van de oprichting eens bliksem-

afleiders niet algemeen erkend, en hiertoe werkt ongetwijfeld mode dat

herhaaldolijk gebouwen van afleiders voorzien, toch schade door don

bliksem bekomen. In deze laatste gevallen heeft echter oen onderzoek van

een bevoegd persoon steeds aan den dag gebracht, of dat de afleider

zelf wat materiaal of vorm betreft niet deugde öf dat do plaatsing te

wenschon overliot, öf dat na de plaatsing in het gebouw veranderingen
waren gemaakt, of eindelijk dat een geregeld onderzoek van den af-
leider was nagelaten en dat bekomen schade niet was hersteld.

Zoo sloeg te Itzohoo in 1877 de bliksem in de kerk, welke behalve
van den afleider op den toren voorzien was van oen tweeden afleider

op hot uiteinde van het schip van do kerk. Do bliksem sloeg in dezen

tweedon afleider en verliet hem daar, waar hij over een horizontale

dakgoot heengebogen was. De dakgoot volgende sprong de bliksem

van de vertikale dakgoot over op de gasleiding, die, binnen het ge-
bouw gelegen, door een muur van ‘,'j meter dikte van die dakgoot
gescheiden was. De fout was hier, zegt holtz ', dat de verbinding
'au den afleider mot de gasleiding verzuimd was.

Ie Clevcdon 3 in Engeland bekwam
— om nog óen voorbeeld te noe-

men uit de vele, die tot toelichting onzer bewering kunnen dienen —

Veler die Theorie
,

die Anlage und die Priifung der Blitzahleiier
, von

Ur
- hoi.tz, 1878.

z ie; Lightning Conductors bij RICHARD anukrson, 1880.
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do kerk schade, terwijl con koperen bliksemafleider van 1*/,, cm. mid-

dellijn eerst in don jongsten tijd was geplaatst. Do vlaggestok, 30 me-

ter hoog, op hot midden van hot gebouw geplaatst en de vier torentjes,

27 meter hoog, aan do hoeken, droegen ieder oen afleider, de eerste

voorzien van oen kegelvormige spits, do vier laatste verbonden aan

de windwijzers van de torentjes. Do vijf afleiders voroenigdon zich tot

één afleider *, binnen hot gebouw, tor hoogte van do torenklok, van

waar hij naar buiten was gebracht, om dicht bij deu bodem te wor-

den geleid in een droog hardsteenen kanaal van bijna 4 meter lengte, ter-

wijl het uiteinde uitliep in de pijp die hot regenwater van hot dak afvoerde.

Aan het onweder ging geen regen vooraf, zoodat de pijp waarschijn-

lijk geen water bevatte.

De bliksemstraal nu trof den afleider en verliet dien daar waarbij in

den grond was geleid, om oen muur van 9 dM. dikte te doorbreken,

ten einde den gasmeter te bereiken en langs de gaspijpen af te stroo-

men, zonder verder in de kerk schade te veroorzaken. Do bewoners

van oen huis op een kleine 100 meters van de kerk verwijderd, voelden

een schok en bemerkten eonigo uren later bij hot openen van de gas-

kraan, dat een gaspijp van compositie-metaal oen lek bekomen had

van 1,5 cM. middellijn, op oen punt waar do gaspijp zich op ecu paar

centimeters afstand vau de waterleiding bevond.

Daar (Jlevcdon op een drogen balkgrond gebouwd is, moet men

zich dus donken dat do elektriciteit uit de gaspjjp van de kerk, langs

do hoofdbuis, in do gasleiding van het bewuste huis is gestroomd, om

daar afleiding in do waterleiding te vinden.

De aardgeleidiug had in dit geval met bijzondere zorg gelogd moe-

ten zijn, terwijl men den afleider liet uitloopon in con droegen steonon

buis, die hom dus vau don grond isoleerde.

Wij zullen straks, als do verschillende doelen van den afleider be-

sproken worden, gelegenheid hebben op het zoooven aangeroerde punt

terug te komen. iNu koereu wij terug tot do geschiedenis vau ons in-

strument, waarin het jaar 1823 als merkwaardig verdient genoemd

te worden, toon op last van do Fransche Akademio door zes harer

leden een rapport over de bliksemafleiders word uitgebracht, waarvan

do regelen voor hunne constructie langen tijd, niet alleen in Frankrijk

maar ook in andere rijken, als met kracht van wet bekleed beschouwd

1 Van welke afmeting wordt niet medegedeeld.
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werden. Onder die regelen in de “ Instruction sur les paratonnerres
” 1

gegeven, trekt vooral de aandacht die over den boveiligingskring van

een afleider. Deze regel luidt: ll Une tige de paratonnerre protégé effi-

cacement contre la foudre aidour d’elle un espace circulaire d'un rayon

doublé de sa hauteur." Onder de “ tige
”

wordt hier verstaan dat deel van

denafleider, hetwelk boven het dak van het te beveiligen gebouw uitsteekt.

Gehoorzaam aan deze regelen Construeerde men in Frankrijk een

groot aantal afleiders die hun doel misten, en in 1851 benoemde do

Franscho akademie — na van do Regeering op nieuw oen verzoek om

voorlichting te hebben ontvangen —
wederom ecjie Commissie van on-

derzoek, waarvan pouillet rapporteur was. In dit rapport worden de

vroeger gegeven regelen belangrijk gewijzigd, en over den beveiligings-

kring zegt pouillet, dat oen zoo algemeen gestelde regel onmogelijk

juist kan zijn, daar do afmeting van dien kring natuurlijkerwijze af-

hankelijk moot zijn van den vorm van hot gebouw en van het mate-

riaal in het gebouw aanwezig; do straal van don kring zal, indien

boven in het gebouw grooto stukken metaal zich bevinden, kleiner

zijn dan wanneer do gebruikte materialen uitsluitend zijn: hout, steen

en pannen.

Verder werden door pouillet de volgende regelen aanbevolen:

do doorsnede van den afleider moot grootcr zijn dan die door gay-

lussac
aangegoven, het aantal vorbindingsplaatsen moet zoo klein

mogchjk zijn, en do verbindingen moeten gesoldeerd zijn met tin;
do spits moot niet te fijn zijn, do tophoek van don kogel die het

uiteinde vormt kan veel grootcr zijn, do spits moet van rood koper

gemaakt zijn, niet van platina, omdat koper grootcr geleidend vermo-

gen heeft dan platina; eindelijk zal koper als materiaal, waaruit do

afleider vervaardigd wordt, ver do voorkeur hebben boven ijzer, niet

alleen omdat het beter weerstand biedt tegen atmospherische invloe-

den, maar vooral omdat do geleidbaarheid van koper driemaal grootcr
is dan die van ijzer.

Een jaar later ongeveer werd dezelfde Commissie geroepen opnieuw

verslag over dit onderwerp uit te brengen. Hot was naar aanleiding

van bliksemschade door het Louvro bekomen. Pouillet wijst in dit

rapport nogmaals op het voordeel van een koperen spits met groeten top-

hoek, en voegt er nu aan toe een andere instructie voor de aardgeleiding.

' Rapporteur was gav-lussac.
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Hot komt der Commissie nu wenschelijk voor, don afleider te doen

uitloopen in twee takken; de ééne, do hoofdtak, diep gegraven in een

bodem waar het geheele jaar door zich water bevindt: do andere, de

zijtak, uitloopende dicht aan do oppervlakte. De hoofdtak doet dienst

wanneer in droge tijden do hodem weinig water bevat, terwijl de

zijtak in functie komt, zoodra na langdurige regens de doorwoekto

bodem gevaar zou doen ontstaan voor het afspringen van den bliksem.

In Engeland had Sir william watson op Payneshill de eerste blik-

semafleider opgericht, on door zijn invloed gezorgd dat do schepen dor

Engclscho vloot van afleiders voorzien werden. Schecpsafleiders beston-

den, op zijn raad, uit stukken koperstaaf (0,6 cm. dik) verbonden door

koperen haken; boven aan hot metalen uiteinde van den mast werd

deze koperen ketting bevestigd, die, vorder om een touw geslagen, in

zee afhing. Hot behoeft geen betoog dat deze ketting, bij stormweer

heen en weder slingerende, door de seheepskommandanten niet als een

aangenaam geschenk aangenomen
, spoedig verhuisde naar het scheeps-

ruim
,

waaruit hij hij feestelijke gelegenheden voor den dag werd gehaald.

De schade door bliksem aan do Engelsche vloot tocgcbracht bleek,

trots deze afleiders, niet onaanzienlijk; van 1793 tot 1832 bekwamen

250 schepen bliksemschade: op acht schepen was er één, waarvan

takelage of zeilen onklaar werden, terwijl 200 man gedood of gewond
werden. Hierbij zullen nog andere gevallen gevoegd moeten worden

van schepen, die als “vermist” opgegovon worden en waarvan niet on-

waarschijnlijk hot inslaan van don bliksem do oorzaak van het vergaan is.

Do oude koperen kettingen werden dus opgehorgon en vervangen

door do afleiders van snow haeius, welke bestonden uit koperen pla-

ten, van ruim 1 Meter lengte, 5 ii 6 cM. breedte, 3 mM. dikte, die,

in hot hout van don grooton mast gelaten, doorkoperen nagels aan dezen

bevestigd waren. Iedere plaat bedekte voor de helft do daarop volgende

plaat, zoodat vrij goed het metalliek contact der verschillende deelcn

verzekerd was. Marris’ afleiders werkten zoo dat geen der schepen,

door hem voorzien, ooit bliksemschade bekwamen; wèl kwam hot voor

dat do fijne spits van zijn afleider was gesmolten.

Ecnige jaren later — in 1855 — word aan snow harris opgedragen

het nieuwe Parlementsgebouw voor den bliksem te beschermen. Hij

voerde dit werk uit door langs do torens en do andere hoog uitste-

kende deelon van het gebouw te loggen afleiders, bestaande uit ko-
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peren buizen van 5 cM. middellijn en 3 inM, dikte; do verschillende

deolon dor buizen werden door verbindingsstukken — op de wijze als

bij een gasleiding —
mot elkander verbonden. Do geheolo afleider ver-

oischte een uitgaaf' van ongeveer ƒ 25000.—.

In den loop van ons verhaal zagen wij reeds hoe de ijzeren afleiders

van fkanklin vervangen werden, eerst door do koperen kettingen van

watson
,

later door de koperen platen van snow habkis.

Mogelijk op voorstel van de Engelsehe marine, heeft een tijd lang

oen ijzeren ketting als afleider dienst gedaan, om een verbinding te

verkrijgen tusschen do staaf die boven het gebouw uitsteekt en de

aardplaat.

Tot het construeeren van lange ijzeren staven was men in de eerste

levensjaren van den afleider niet in staat, en het buigen van de ijzeren
staaf om uitspringende deelon vau hot gebouw, het verbinden van de

verschillende staafdeelen onderling en met andere mctaalstukkcn leverde

moeilijkheden op. Do ijzeren kettingen gaven echter geen bevredigende

resultaten. Vooreerst vormde zich ijzerroest, waardoor de doorsnede van

den metalen geleider aanmerkelijk vermindert, en dan is een ketting
toch te verwerpen, omdat in de aanrakingsplaats van twee schakels

—

ook dan wanneer do oppervlakte van het metaal volmaakt rein en

metalliek is — slechts één punt do overgang der elektriciteit mogelijk

maakt, waardoor het geleidingsvermogen natuurlijkerwijze daalt. liet

is toch bekend, dat hot geleidingsvermogen — ceteris paribus — recht-

streeks evenredig is met do doorsnede van don geleider.
Do moeilijkheid, die het gebruik van ijzeren staven opleverde, deed

omzien naar andere metalen en zoo kwam men tot het gebruik van

tin en lood. Vooral looden afleiders drongen in sommige landen—■ Rus-

land
en Amerika

— door; wel was bekend dat hot geleidingsvermogen
van lood tweemaal kleiner is dan van ijzer, do eenvoudiger wijze van

opstelling echter, door do buigzaamheid van het lood, deed dit bezwaar

over het hoofd zien.

Moer ingang vond hot kopertouw, samengevlochten uit geelkoperen

draden, dat door j. c. von ïelin te Münchon werd aanbevolen om-

streeks het jaar 1815, maar dat zijn goeden naam spoedig verloor, door

verschillende gevallen vau bliksemschade, verkregen door gebouwen met

dit kopertouw voorzien.

In één dier gevallen — waarbij ecu kerk voorzien was, volgons von

yei.in’s eigen voorschrift, met een kopertouw van ongeveer 3 cM. dikte —
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was de bliksem voor een deel afgesprongen van het kopertouw op do

torenklok — die op eenige centimeters afstand van den afleider zich

bevond — en had aanzienlijke schade veroorzaakt; voor een ander deel

had hij zijn weg langs den afleider gezocht en dien verbogen en op

sommige punten verbrijzeld.

Het onderzoek door eene wetenschappelijke commissie leidde deze tot

de uitspraak dat kopertouw van geelkoper als afleider niet betrouwbaar

is, torw’ijl von velin de oorzaak van de schade zocht in hot ontbro-

ken van een voldoende aardgeleidiug. De kerk toch was gebouwd op

een hoogen drogen grond en de afleider zou — volgens von velin —

om verbinding met vochtigon grond te verkrijgen; tot op een diepte

van 15 M. gebracht moet zijn, terwijl de werkelijke diepte nog geen

5 M. bedroeg.

Deze verklaring van von velin — die hoogstwaarschijnlijk de juiste

was —
kon den slechten indruk niet wegnemen door zijn afleider ge-

maakt; daarbij kwam dat dit kopertouw veel te lijden had van weer

en wind, zoodat hot spoedig in onbruik is geraakt; en te recht, want

het geleidingsvermogen van verschillende soorten geelkoper is zeer

uitécnloopend en hangt af van de hoeveelheden zink en zuiver koper,

die bij do samenstelling zijn aangewend. Meer en meer vestigt men

bij de vervaardiging van bliksemafleiders do aandacht op rood koper

op verschillende gronden kan de juistheid van deze keuze worden

aangetoond.

Do graad van zuiverheid van een metaal heeft een zeer grooten in-

vloed op het geleidingsvermogen, zoodat verschillende waarnemers,het

geleidingsvermogen bepalende, tot uitóénloopondc uitkomsten geraken.

Zie op nevenstaande blz. een tabel met oudere waarnemingen '. Hef

geleidingsvermogen van zilver is = 10Ü gesteld. De metalen zijn

die, welke in den handel voorkomen.

Mathiessen en iiolzmann vonden voor hot geleidingsvermogen van

scheikundig zuiver koper hot getal 93.08 bij 18,9° Celsius.

Dit getal veranderde aanzienlijk wanneer mot het koper andere

metalen gemengd werden, zelfs dan wanneer men voor die metalen

betere geleiders voor elektriciteit koos.

1 Voorkomeudc iu: o. wiedemann. Die Lehre von der Elektriciteit, lid. I, pag. 503.
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Zoo vonden zij:

Koper aan do lucht gesmolton 73.32

„
mot kool gesmolten, bevat 0.05",'

0 kool, 74.91

» „ „ „ „
2.5 °/0 phosphor 7.24

»
* „ » ,,

0.13°/
0 „

(17.67

» „ ,, d „
5.4°/„ arsenik 6.18

» » » » „ sporen „
57.80

„ respectievelijk met 3.20"/
0

of met sporen van zink 56.98of’83.05

» » »
4-0ö% » v

0.48%
w ijzer 26.95

„
34.56

» » » 4.90% „ „ 1.33®/,
„

tin 19.47
„

48.52

„
„ „ 2.45% „ , 1.22% „

zilver 79.38
„

86.91

Hot vervaardigen van draden uit koper van grooto zuiverheid on

aanzienlijke lengte was een cisch, die hjj liet uitbroiden van hot telo-

graphisch verkeer aan do industrie gestold werd, en die natuurlijk op

oen bevredigende wijze werd opgelost. En deze verbetering kwam ook

den bliksemaflèiders ten goede. Het rood koper — in zuiveren toestand,
dus mot een groot geleidingsvermogen — is hot materiaal dat voor

afleiders meer en meer gebezigd wordt. Wel is hot duurder dan ijzer,
maar het grootcr geleidingsvermogen in het oog houdend, kan dit

prijsverschil geen argument zijn vóór het behoud van ijzer. Koper heeft

verder het voordeel dat hot beter dan ijzer bestand is tegen atmos-

phcrischo invloeden. IIoltz ' wil, om dezen invloed zoo min schadelijk

1
T- a, p, bl, 29,

GELEIDINGSVERMOGEN.

DAY Y, BECQUEREL, MATIHIESSEN.

Zilver 100 100 100

Koper 91.7 91.517
(72.06

Zink
— 21.063 27.39

Tin
— 14.011 11.45

Ijzer 13.3 12.350 11.41

Platina 16.7 7.932 10.53

Lood 63.3 8.277 7.77
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als mogelijk is te doen zijn, het koper niet als kopertouw maar in

staafvorm bezigen. Vóór deze opvatting is voel te zeggen; koperstaaf

heeft wol is waar tegen dat het raoeilijkcr dankopertouw te huigen is om

hoeken en kanten van een gebouw heen; iioltz vindt ditbezwaar echter

niet overwegend, daar hij toch geen afleider uit één stuk voorstclt. Hot

benedengedeelte van do stang (“Auffangstange”) moot van ijzer zijn

ter verkrijging van meerder stevigheid; een ronde koperstaaf, 13 ml.

diameter, 20 cM. lang, die aan de bovenzijde spits toeloopt, wordt ge-

schroefd in de ijzeren stang, die daartoe van een moer voorzien is.

In Engeland en ook in ons land komen afleiders van kopertouw meer

en meer in gebruik; de ondervinding van eenige jaren zal het best

over de duurzaamheid van koperen afleiders in dezen vorm uitspraak

kunnen doen; de overwinning die rood koper als materiaal voor aflei-

ders op do andere metalen — ijzer, geel koper, tin, lood — behaald

heeft, kan als een beslissende beschouwd worden.

Vroeger maakten wij reeds melding van gay-lussac’s regel voor de

afmeting van den afleider, voor zoover die uitstcekt boven het te be-

schermen gebouw. Wij wezen er op hoe pouii.let een dorgoljjken regel

afkeurde, omdat hij door zijn algemeenheid steeds onjuist moet zijn.

Er zijn trouwens genoeg gevallen bekend, waarin dit deel des aflei-

ders — tiijK
,

A uff'angstange
,

elevation-rod — volgens recept gecon-

strueerd was en waarbij men toch bliksemschade
op te teokenen had.

Daarbij komt dat men mot dien regel kwam tot het oprichten van

stangen van aanzienlijke lengte, die moeilijk te bevestigen, bij storm-

weer gevaarlijk werden.

Holtz 1 wil niet van een boveiligingskring gesproken hebben, maar

wel van een beveiligingsruimte. Hij

meent daartoe hot recht te hebben,

aannemendo dat — althans in vlak

land — een bliksemstraal hot aardop-

pervlak treft onder een hoek, die min-

stens 45° bedraagt. Bedenken wij dan

verder dat de bliksem de punt van

dien afleider treft, dan is do beveili-

gingsruimto een rechten cirkelvormigen kogel die tot hoogte heeft do

geheele lengte van den afleider on tot halvcn tophoek 45°. Ondersteld
—

1 T. a. p.
bl. 14.

Fig. 1.
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zegt iioltz — dat do afleider, wat betreft afmeting, materiaal, opstel-

ling, aardverbinding en constructie van de spits, niet te wenschen

ovcrlaat, dan zal een punt binnen dezen kegel gelegen, niet door den

bliksem getroffen worden.

Zoo zijn do gebouwen in de figuren 2, 3, 4 on 5 volkomen be-

schermd, indien deafleider aan bovengestelde voorwaarden voldoet. Wor-

den er twee stangen gebruikt, dan zal men hebben to onderzoeken of

uitstekende deolcn van liet gebouw binnen één van do beide beveili-

giugsruimtcn gelegen is. Zoo kan men volgens iioltz
,

zich verzekerd

houden dat liet gebouw in lig. 6 (volg. bl. 76) beschermd is.

Bij een huis van gewone bouworde zullen — ook in een bergland, waar

do bliksemstraal onder allo willekeurige hoeken kan invallen — vier aflei-

ders aan de hoeken van het gebouw geplaatst, zekere beveiliging oplovorcn.
Uit Engeland schrijven sandekson & Co., die als fabrikanten van

afleiders een goede reputatie genieten, dat hun na een SOjarige onder-

vinding van een beveiligingskring niet gebleken is. Wel durven zij
verzekeren dat zoo twee torenspitsen zich op een afstand van één meter

(ot van vijftig meter) van elkander bevinden, oen afleider op don eonen

toren geplaatst, niet tot beveiliging van den anderen toren kan dienen.

Even als sandekson & Co. zijn ook newall & Co. door hun onder-

vinding er toe geleid, liever hot aantal spitsen to vermenigvuldigen,
dan één of twee afleiders aan to wenden van aanzienlijke lengte.

Ce eindstaaf (“terminal rod”) van sandekson & Co. bestaat uit een kope-

Fig. 2. Fig. 3

Fig. 5.

Fig. 4.
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ren buis 1,5 meter lengte, 2,5 cm. diameter, uitloopcnde in een koperen

punt. Deze punt is gesmeed uit een rond

koperen staafje 2,2 cm. lang; 3/fl gedeelte

van dit staafje loopt spits toe in den vorm

van een vierhoekige piramide. De ciud-

staaf en de punt zijn verbonden door een

koperen kogel, waarin beiden geschroefd

zijn, terwijl do kogel nog drie andere klei-

nere punten draagt, welke hoeken van 450 met den horizon maken.

Bij kerken wordt de toegespitste koperstaaf langs do windwijzorstang

gelogd, zóó dat do spits conige centimeters boven

het hoogste punt uitsteekt. Newall & Co. ge-

bruiken wel windwjjzcrstangen als eindstaven on

verbinden den afleider daarmede op de wijze die

in fig. 7 duidelijk te zien is

Bij voorkeur maken zij gebruik van oen afzon-

derlijk opzetstuk fig. 8, bestaande uit een koperen

staaf, lang, naar omstandigheden, 92 cm. a 1,5

meter; middellijn 1,6 a 1,9 cm.

Ijzeren dakversieringon worden natuurlijker-

wijze op het zorgvuldigst met den afleider ver-

bonden ; oen afzonderlijke afleider is noodzakc-

lijk, indien men te doen heeft met een groot

gebouw, waar deze ijzeren versieringen een grootc

1 In 1870 werd door den heer w. k. kam, gemeente-architect, op den toren van

Onze Lieve Vrouwe te Amersfoort ecu koperen afleider geplaatst, met behulp van den

heer van ebden, koperslager aldaar. De afleider is gemaakt van rood koperen strookcu

lang 2,25 M. breed 0,04 M. dik 0,0035 M., welke aan elkander zijn gelascht over

een lengte van 0,08 M., daar met tin gesoldeerd en van 5 koperen klinknagels voor-

zien. De uevenleiding naar het klokkenspel, aan de hoofdloiding verbonden, hoeft iets min-

der doorsnede. De afleider is met de windwijzerstang verbonden op de boven beschreven

wijze. Bij het onderzoek in het vorige jaar bleek do afleider in goeden staat te verkco-

ren, zoodat men zich vleien mag, dat de toren nu voor verdere schade door bliksem is

beveiligd. Hij had trouwens dikwijls genoeg te lijden. Voor zoover bekend is, werd hij

getroffen in de jaren 1547, 1562, 1623, 1651
,

1683 en 1803.

In dit laatste jaar werd een afleider opgcstcld, bestaande uit looden repen, die in

1873 in deerniawaardigen toestand bleek te verkeereu, en vervangen werd door een

deugdelijk instrument.

Fig. 6.

Fig. 8.Fig. 7.
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uitgestrektheid hebben. Voor fabriekschoorsteenen moet een afleider

vermeden worden, waarvan hot opzetstuk aan do éóno zijde van den

schoorsteen bevestigd is, omdat do kolom rook of warme

luelit door don wind kan gedreven worden naar de

zijde tegenovergesteld aan die waar de afleider is ge-

plaatst. Deze kolom kan met hot root in den schoor-

steen een afleider vormen, die eindigende in de vuring,

gevaar kan opleveren voor do werklieden. Een opzet-
stuk van do constructie, hiernevens afgebeeld, vol-

doet boter.

Do platina-spitsen zijn kostbaar on blijkens dc onder-

vinding overbodig.

Verschillende gevallen zijn bekend, waarin de platina-

spits smolt door hot inslaan van den bliksem; zoo

doolde do hoer w. m. logeman in dit Tijdschrift twee

gevallen mede, waarbij de bliksem don afleider op de

llaarlemsohokerk trof en do platina-spits deed smolten,
zonder verder onheilen te veroorzaken. Volgens do mededocling van do

fabriekanten der koperen afleiders, hebben zich bij koperen spitsen nog
mei, dergelijke verschijnselen voorgedaan, wat geen verbazing behoeft te

wekken indien men oen blik slaat op het tabelletje (hl. 73), het gelei-

dingsvermqgen der metalen aangevende.

besproken to hebben do meest wonscheljjke inrichting van hot

opzotstuk, komen wij tot den afleider zolven. liet materiaal dat do

voorkeur verdient is koper, en do wijze waarop dit afgeleverd wordt

maakt het voor ons doel bij uitnemendheid geschikt. Door do groote
fabrieken wordt afgeleverd koperdraad on koper in staafvorm. Het

laatste heeft hot voordeel, dat liet kleinere oppervlakte aan do lucht

aanbiedt dan het koportouw, en dus in verloop van tijd minder to

lijden heeft; bot nadeel aan don staafvorm verbonden is, dat hot

minder gomakkelijk zich voegt om uitspringende hoeken on kanten

van een gebouw on dat dus verbindingsplaatsen noodig zijn. Waar dif

bot geval is, gebruiken sandekson en Co. oen koperen buis, waarin
beide stukken, die gekoppeld moeten worden, gesoldeerd worden. De

afmetingen van dezen afleider zijn verschillend. Do breedte en diktezijn
1 f1 on 0,2 cM. tot 5,0 en 0,15 cM. Hot gewicht van deze staaf

van
newali, en Co. bedraagt: G5,5 gram per dm. De lengte der koper-

staveu uit één stuk vervaardigd gaat tot 150 a 180 M. Uit koperdraad

Fig. 9.
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wordt voor afleiders kopertouw gevlochten. Do heerennewall on Co. tc

Gratoshoad on Tyno on de heer van erkel te Zutfcn haddende beleefd-

heid mij een staal van hun kopertouw te zenden '. Dat van newall en Co.

is hiernevens, tig. 11, afgobeold; eerst zijn zeven draden (diam. 15 mM.)

samcngovlochten, en daarna is uit zeven van deze “touwtjes” de afleider

gevlochten. Het gewicht van 1 dM. van dit touw bedraagt 74.3 gram.

De heer van erkel zond 2 monsters: No. 1 voor kerken enz. No. 2 voor

kleinere gebouwen. No. 1 bestaat uit 15 draden van 2 mM. diam., weegt

per dM. 69.9 gram. en kost per Meter /'3.00. No. 2 heeft 12 draden van

2 mM. diameter en weegt per dM. 56,5 gram. en kost per Motor f2.50.

In deze prijzen zijn begrepen do kosten van steunijzers on opstelling.

Voor zwaarder afleiders wordt door don Engelschen fabriekant nog

gebruikt kopertouw bestaande uit zeven draden,

hier nevens afgeheeld. Zoo verschillende afleiders

zich vereonigen tot éénon, wordt deze laatste ver-

zwaard, in verhouding tot het aantal takken.

Uit do figuren is duidelijk zichtbaar op welke

wijze de bliksemafleider aan het gebouw beves-

tigd is. De koperen repen en nagels door middel

waarvan deze bevestiging plaats heeft, maakt do

verbinding tusschon gebouw cn afleider tot een

innige, geheel tegen het gevoelen van vroegere

constructeurs in, die door glazen of porseleinen staven hot gebouw en

den afleider van elkander isoleerden, daarbij uitgaande van de meening,

1 Op het Gebouw der Verificatie vau ’a Rijks Zeeinstrumenten te Leiden werd door

de H. II. kipp & Zn. te Delft een zoodanige afleider geplaatst.

Fig. 11.Fig. 10.

Fig. 12.
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dat op die wijze do elektrische ontlading van hot gebouw werd afge-
houden. Nemen we in overweging dat do elektrische vonk op zeer

grooto afstanden overspringt, dan wordt liet nut van deze isoleerendo

staven op liet minst genomen zeer twijfelachtig, vooral zoo wij nog
bedenken dat do regenbuien, die dikwijls oen onweder vergezellen,
deze staven toch tot geleiders maken.

Herhaaldelijk is gebleken dat een bliksemafleider in allo opzichten

deugdelijk, behalve in de aardgoleiding, een bezitting is, waarover men

zich niet behoeft te verheugen. Wij hadden reeds gelegenheid door

een voorbeeld te zien, welke gevaren aan het gemis van een goede

verbinding van den afleider mot den grond verbonden zijn; het aantal

gevallen van bliksemschade tot deze oorzaak terug te brengen is on-

getwijfeld zeer groot.
/eer opmerkelijk werd dit waargenomen te Genua, waar de bliksem

herhaaldelijk do Mariakork trof.

Go kerk opgebouwd uit gehouwen steenen, door ijzeren haken ver-

bonden, stond op een harden rotsachtigen grond; aan do ééne zijde
van de kerk stroomde een beekje. Steeds volgde de bliksem denzelfden

vog, langs die zijde waar do ijzeren haken het dichtst aan elkander

sloten, en afleiding zoekend in hot water aan den voet van de kerk.

/onder op deze omstandigheden te letten werd nu een bliksem-af-

leidor
op de kerk geplaatst, aan do tegengestelde zijde en uitloopende

111 001,0 holte van don harden grond, mot hot gevolg dat de bliksem

wederom in de kerk sloeg en langs den meer gebruikelijken — maar-

niet bedoelden
— weg. De afleider was goed, maar de aardgeleiding

deugde niet. Ten einde een goede aardgeleiding te verkrijgen is het

gebruik van een aardplant aan te bevolen. Koper is het materiaal dat
het eerst in aanmerking komt omdat hot

— beter dan ijzer h. v. —

onder den grond stand houdt. Om die reden kunnen ook do hoogero
aanlegkosten niet pleiten tegen hot gebruik van koper. Een plaat van

1 M 5

oppervlak on 2 millimeter dikte kost omstreeks 18 gulden en

met een plaat van een halven vierkanten meter zal men in de moeste
gevallen kunnen volstaan.

z°o het oonigszins mogelijk is, trachte men do aardplaat steeds onder-
water te houden en kan dit bereikt worden, dan zoude — volgons holtz —

een plaat van
tji M2 voldoende zijn.

Hielt men geen put, maar slechts zakwater tot zijn beschikking dan
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zijn do afmetingen grooter te kiezen, ook dan wanneer niet één maar

moer afleiders op dezelfde aardplaat uitloopen; in dat geval brenge

men do aardplaat in een bod van houtskool. Hot is gewenscht dat de

aardplaat niet dieper gelogd worde dan noodzakelijk is, omdat — zoo-

als wjj boven reeds beschreven — de regenbuien, die een onweder ver-

gezellen
,

den bodem bevochtigen en kunnen veroorzaken dat do plaat

in minder vochtigen grond ligt, dan de hoogcr gelogen deelen dos af-

leiders; wij zagen toen hoe pouillet, voor dit geval, den aanleg van

twee aardplaten heeft aanbevolen. In gewone omstandigheden kan de

aardplaat plat zijn; een cilindervorm is gewenscht wanneer moet ge-

hoord worden om do plaat in water te brengen. Volgens de berekening

van ii. üT.BiuciiT
1

zal men, zoo do aardgolciding niet in water maar

in vochtigen grond moot gelogd worden, mot voordeel gebruik kunnen

diaken van een kopeniet. Do draden door hem gebruikt hebben 2,5 Mm.

dikte; een kopcrnct 0,1(1 M. breed on I M. lang, weegt 0,475 kilogram.

Om tot donzolfdon weerstand te geraken gebruikte hij een plaat en

oen net, (in cilindervorm opgerold ter lengte van 3,45 Motor.)

De vierkante aardplaat, 2 mM. dik, weegt 17,8 kilogram.

liet kopcrnct 1,64 „

1 Kilogram van het net kost ongeveer . . f 2,10.

De aardplaat kan volgons sommigen geheel achterwege blijven,

indien men den afleider kan verbinden met de buizen van do gas- of

van do waterleiding op korten afstand van hot te beschermen gebouw

in vochtigen grond gelogen.

Zooals reeds duidelijk is door hot voorbeeld van do Maria-kerk te

Genua, moet bij den aanleg van den bliksemafleider goed acht worden

gegeven welken weg do bliksemstraal waarschijnlijk zou kiezen indien

hij hot gebouw trof, vóórdat do afleider geplaatst was. Bevindt zich

dus tor zijde van een gebouw een plek, waarheen verschillende dak-

goten gericht zijn en die dikwijls met regenwater gedrenkt is, dan is

daarmede de\ ligging van de aardplaat en dus do richting die do af-

leider moet nemen bepaald. Heeft een gebouw aan do éóne zijde een

sloot b. v. en aan do andere zijde een pomp, die op oen wel staat,

dan is voorzeker de aanleg van twee afleiders, die beiden mot hot

opzotstuk verbonden zijn, gewenscht.

1 Veler die zwechmassige Anordnung von JürdleUangen. DingLee’s Polyt. Jour-

nal. Bd. 247, p.
4IC.
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6

Wij hadden reeds gelegenheid to doen opmerken, dat isoleering van

den bliksemafleider en hot te beschermen gebouw door staven van glas,

porselein of oen andere slecht geleidende stof, als zonder redelijken

grond, niet meer wordt toegepast, en hiermede is tevens gezegd dat

angstvallige verwijdering van den afleider van metaal-massa’s buiten aan

of 111 bot gebouw vermeden dient.

Hij een buskruitmagazjjn te Burntcliffe in Engeland, dataandeééno

zijde met oen zware ijzeren deur gesloten was en aan de andere zijde
een bliksemafleider droeg, die niet met do deur verbonden was, had

men gelegenheid dit verzuim to betreuren, nadat hot magazijn, gc-
troffen door oen bliksemstraal, in do lucht vloog. Hot is waar dat bij
onderzoek tevens bleek dat do koperen afleider to gering van door-

snede
was, on dat het koper een geleidingsvermogen had van 39,2 per-

cent in plaats van 93 percent.
Be meeste vervaardigers van afleiders verzuimen nooit do verbinding

van afleider en gebouw tot oen innige te maken, terwijl alle motaal-

massas van cenige uitgebreidheid buiten of binnen hot huis, zooals

metalen daken, zinken of ijzeren buizen, ijzeren balken, met don af-

leider
op het zorgvuldigst worden verbonden. Do ligging van deze metaal-

massa’s met betrekking tot den afleiderdient in aanmerking genomen te

worden, zoodat hot geven van algemeene voorschriften bezwaarlijk is.

Be vrees voor een zjjdelingscho ontlading der elektriciteit
— die van

deze verbinding, naar het oordeel van gezaghebbende natuurkundigen,
een gevaarlijk gevolg zon kunnen zijn — is, voor zoover ons bekend

is, ongegrond gebleken.
1

Voordat wij ons opstel besluiten met eenige opmerkingen over do

wijze van onderzoek van bliksemafleiders, zal een korte beschrijving
voorafgaan van de manier waarop melsuns, alsmede van die waarop
maxwell een gebouw willen beschermen tegen de gevaren aan het
inslaan van den bliksem verbonden.

Melsuns was in do gelegenheid zijne denkbeeldento verwezenlijken,
'laar de beveiliging tegen bliksemschade van het stadhuis to Brussel aan

hom werd opgedragen. Zonder in bijzonderheden af te dalen, zij ge-

zegd dat melsens in plaats van één afleider., meer afleiders wil aan-

brengen, ieder van geringe doorsnede; zijn doel is het te beschermen

1 Zie hierover Verslagen en Mededeelingen der Kon. AJcad. v. Wetensch. Afd.

Natuurkunde, Deel II. 1859.
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gebouw to omgcven door ccn net van draden, die als het ware ecu

kooi vormen, waarin het gebouw besloten is. lloogo opzetstangen wor-

den niet gebruikt, maar oen groot aantal spitsen is op het gebouw

aangebracht, en in do aardgeleiding is met bijzondere zorg voorzien

door allo draden van het afleider-stelsel in een ijzeren bak te brengen,

die daarna met gesmolten zink word aangevuld; de ijzeren bak hangt

in water. Metaal binnen het gebouw werd door melsens met het af-

loiders-stclsel verbonden on wol in twee punten, d. w. z. een verticaal

geplaatste gaspijp werd aan het boven- on aan het benedeneinde mot

den afleider verbonden. Het geheolo dradennet is gemaakt van gegal-

vaniseerd ijzerdraad, omdat koperdraad do aanlegkosten buitensporig

groot zoude doen zijn.

Zoo men de punten en de aardgeleiding van melsens’ afloidcrstclscl

weglaat, komt men tot do voorstelling van do wijze waarop maxwell

den bliksem wil adoidon.

Maxwell zegt dat in een hol metalen vat, dat door don bliksem

getroffen wordt, een elektromotor geen elektriciteit zal aanwijzen. Een

buskruitmagazijn met koperplaten omkleed, is dus volkomen veilig;

verbinding van mctaal-massa’s in het magazijn mot de kopcrhnid is

onnoodig; wel is een vcroischto dat metalen buizen, die van buiten in

het magazijn komen, met de koperhuid verbonden worden. Een tele-

graafdraad op die wijze in verbinding gebracht, zou zijn dienst wei-

geren, zoodat men de telegrafische verbinding mot het inwendige van

een buskruitmagazijn moest achterwege laten.

Het bedekken van ccn huis met een koperhuid zou tot grootc kosten

leiden, die onnoodig zijn. Maxwell meent te kunnen volstaan met het

aanbrengon van koperdraden van 0.6 cM. dikte, op de wijze zooals do

stippellijnen in fig. 13 dat aangoven.

Nog eenvoudiger zou de toepassing van dit denkbeeld kunnen zijn,

Fig. 13.

Fig. 14.



83BLIKSEMAFLEIDEKS.

zegt maxwell; in fig. 14 stelle Au een zinken reep voor, die de nok

van liet dak bedekt. Bh en Cc zijn de ijzeren of’ looden dakgoten,
A BI), A CE, a 1) d en ace zijn draden van stevig koperdraad of

kopertouw
,

in den muur gemetseld om diefstal te voorkomen, verbon-

den met metaal-massa’s of buiten’s buis of gedeeltelijk buiten en bul-

lion's huis gelegen, doeb niet verbonden mot metaal geheel binnen hot

huis. Aardgcleiding is in dit stolsel overbodig, even als do oprichting
van een gespitsten opzetstang.

Mag men na den aanleg van een bliksemafleider die, wat afmeting,
qualiteit van materiaal, wijze van opstelling, verbinding met metaal-

deolon, aardgcleiding betreft, niets te wenschen ovcrlaat, zich overgeven
aan het behaaglijk gevoel van nu genoeggedaan te hebben in dit opzicht?

De ervaring antwoordt: noen!

Het beste materiaal lijdt door wind en weer, de spits kan smelten,
do beste verbinding kan losser worden; en behalve dat kan oen aflei-
dei niet

meer aan zijn doel beantwoorden door verandering van om-

standigheden binnen of buiten het te beveiligen gebouw; wij hebben

hierbij te denken
aan aanleg van gas- of waterleiding enz.

Onderzoek van den bliksemafleider op gezette tijden mag dus als

hoogst noodzakelijk worden aanbevolen, vooral daar vele afleiders van

ouder constructie moor gevaarlijk dan gewaarwerond zijn.
Dr. w. holtz verhaalt, dat in den zomer van 1877 400 a 500 blik-

semafleiders door hem onderzocht zijn, waarvan de helft langer dan

tien jaren bestond.

Deze laatstbedoelde hadden geen aardplatcn, en bij velen liep de

geleiding niet in grondwater.

Bij vijftien had men den afleider cenige centimeters diep in den

grond gestoken, terwijl bij sommigen de afleider boven den grond was

afgebroken.

Onder zulke omstandigheden behoeft liet geen verwondering te wek-

ken zoo de bliksem een gebouw treft en beschadigt, dat voorzien is

van een afleider; wèl kan men zich verbazen over do zorgeloosheid
waarmede bewaarders van publiek gezag en bijzondere personen zich

ton dozen opzichte gedragen.
Het onderzoek van een bliksemafleider is een vrij eenvoudige zaak;

oen inspectie ad octdos kan in vele gevallen over het bovenaardsche

dtel van don afleider vrij voldoende inlichting geven. Do toestand
" aai in zich de spits bevindt, zal met een kijker geraakkelijk zijn na
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to gaan; vorder meet men do dikte van den afleider en overtuigt zich

bij een gewoon huis lichtelijk van den goeden staat waarin zich do

verbinding van den afleider met andere metaaldeelen bevindt. Om den

zekeren weg te gaan, zal men wèl doen door den weerstand to bepalen,

dien do afleider heeft. Daartoe is oen galvanometer noodig, met oen

galvanische cel en een weerstandsbank.

De elektrische stroom van een daniel’s-cc! — do cel die den moest

standvastigen stroom geeft —
wordt geleid door de omwindingen van

een galvanometer on van daar door een draad naarhet bovenste uiteinde

van den afleider 1

; de stroom gaat door don afleider on door een twee-

den draad naar do weerstandsbank on van daar naar do daniel’s-coI terug.
In de weerstandsbank zijn alle stoppen gestoken, zoodat de stroom

oen dikke koperen staaf te doorloopen heeft, waarvan de weerstand

= 0 kan gestold worden. Door den stroom ondergaat do magneetnaald

in den galvanometer een afwijking, die gemeten wordt. Daarop worden

do draden, die naar hot bovenste en naar hot benedenste uiteinde van

den afleider loopen, rechtstreeks met elkander verbonden; de afwijking

van de naald is nu grooter en wordt op hetzelfde bedrag van straks

ternggcbracht door één of meer stoppen uit do weerstandsbank to

nemen, waardoor de stroom genoodzaakt wordt, nieuwe zilverdraden

van bekende afmetingen to doorloopen. Op deze wijze leert men den

weerstand van den afleider vergelijken met dien van nieuw zilverdraad.

Is deze bepaling gedaan hij het aanbrengen van den afleider, en

wordt zij ieder jaar herhaald, dan worden veranderingen in den weer-

stand van den afleider hij tijds waargenomen, zoodat men zich wach-

ten kan voor schade.

Om langs galvanischen weg den toestand van do aardgelciding te

onderzoeken, heeft men oen metalen plaat noodig — holtz gebruikt

er een van M
2

oppervlakte — die gelogd wordt liefst in een water-

put. De ééne pool van do galvanische cel wordt met den galvanome-

ter, deze met de weerstandsbank, en deze eindelijk met deze plaat

verbonden; de andere pooldraad loopt naar een punt van don afleider

vlak boven den grond.

Hot is wenschelijk een ijzeren en een koperen aardplaat ter beschik-

king te hebben, opdat men do plaat van die stof aanwende, waaruit

ook do aardgelciding van den afleider is vervaardigd.

1 Niet aan de spits om beschadiging te voorkomen; zij is trouwens moeilijk tc bereiken.
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Te werk gaande op dezelfde wijze als boven werd aangogevcn, kan

men in den stroomloop eerst do beide aardplaten brengen en daarna

óen of moer klossen van de weerstandsbank.

IIoltz geeft op, dat mot een linlpplaat van
1/

2
M3 do gebcelc weer-

stand niet meer dan 30 eenheden van Siemens behoort te bedragen;

tocli wérden afleiders met weerstanden tot 40 eenheden niet onvoor-

waardelijk door hem afgekeurd.

Nagenoeg gereed met bovenstaand opstel, komt mij in handen een

werkje getiteld ; De bliksemafleider, Eene handleiding bij het ontwer-

pen j vervaardigen
,

stellen en beproeven van afleiders op allerlei soort

van gehouwen
,

molens en schepen. Naar het duitsch van OTTO BÜCIINEli

door c. j. van dooun
,

Civ. Ing. met toelichtingen en bijvoegselen van

w. m. logeman. Met 2 uitslaande platen. Haarlem Erven Bolin I8(J7”.

'Deze handleiding is, daar do beveiliging van molens op nieuw en

met zorg bewerkt is, voor ons land van waarde, on bevat verder zoo-

vele geschikte aanwijzingen, dat ik mij zelf heb afgevraagd, of niet

dit opstel in do portefeuille diende te blijven. De overweging echter dat

sedert het verschijnen van die handleiding 10 jaren verloopen zijn ,
dat men

zoowel bij bijzondere personen als bij machthebbcnden nog steeds grootc

zorgeloosheid op het punt van beveiliging tegen bliksemschade opmerkt,

zooals o. a. blijkt in des schrijvers woonplaats, waar een rijksgebouw

welks oprichting tonnen gonds gekost heeft en dat dakversieringen draagt,

die de bliksem tot inslaan uitnoodigen, niet beschermd is, die overwe-

ging doet mij besluiten deaandacht nogmaals op dit onderwerp te vestigen.

Zekerlijk zon de bevoegde macht een nuttig werk doen, zoo zij do

gegevens voor een deugdelijke statistiek verzamelde omtrent de schade

door bliksem veroorzaakt bij gebouwen, die niet beschermd zijn en die

welke wel beschermd zijn, terwijl bij deze laatste rubriek onderscheid dient

gemaakt teworden tusschen do meerdereof mindere doelmatigheid der aan-

gebrachte afleiders; het spreekt wel van zelf dat een regelmatig onder-

zoek van bliksemafleiders door deskundigen hiermede gepaard moet

gaan. .Men moge hierbij do woorden van cjöthb gedenken: “dieMengo

fragt bei eincr joden, nonen, bedeutendon Erschcinung, was sic niitzo

und sic bat nicht Unrecht, demi sie kann blos durch den Nützen

den Werth eincr Sache gcwahr werden”.

Amersfoort, Juni 1838


