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A villámhárító, unnak története, hatása és 
szerkezete, 
(XI. XII. táblák.) 

S t e p á n M i k s á t ó l . 
Mind addig, mig a tudomány a légkörben előforduló tünemények-

hez tartozó förgetegek természettani eredetét meg nem magyarázta, s a kö-
zönséggel meg nem ismertette, — és mig a világ azok isteni eredetének ér-
telmezésével megelégedett; addig azoknak romboló és pusztitó hatása ellen az 
ember tehetetlen volt. 

Hosszú időn át — az egész középkor alatt — azon tünemények valódi 
eredetének felfedezésével a tudomány nom foglalkozott, — mivel az emberek 
annak a vallási, és költészeti téren származott magyarázatával megelégedtek. 
Csak a reformatió után kisértetett meg azok természeti eredetének magya-
rázata, do ez a természet és annak erőiről akkor még hiányos ismereteknél 
fogva, csak is kísérlet maradván, a villám és égdörgés valódi eredetét föl 
fedezni nem birta. Boerhave és Muschenbroek, természetbúvárok Arisztoteles 
tapasztalati nézetei nyomán, a villámot, egy olaj, kén — és hogy a lőpor-
hoz hasonló hatása is igazolva légyen, — salétromból álló párának gondolták, 
mely vegyiilék, a légbon lebegve, ismeretlen okok folytán kigyúl, és a földre 
lesújt. 

Mások, mint p. Descartes, azon véleményben voltak, miszerint a villám 
nem egyéb fénytüneménynél, moly egyes fellegrészek bizonyos összohúzása 
következtében, melylyel szükségképen nagy hökifcjlődés van összekötve, szár-
mazik. 

Az égdörgés, nézetük szerint, pedig onnan venné eredetét, hogy maga-
sabban fekvő fellegek mélyebbekre leesnok. — Természetes, hogy azon elmé-
let elégtelenségét az akkori tudósok is csak hamar át láták; de az egészen hely-
telennek csak akkor bizonyult, midőn a villanygép feltalálása alkalmat nyúj-
tott, azon természeti tüneményeket kicsinyben is előállítani. 

Egy angol természettudós (dr. Wall 1708-ban) volt az első, ki a dör-
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zsölt borostyánykőnél, a benne gerjesztett villanyosság következtében, észlel-
hető fény s porczogás , és a villám s égdörgés közt, némi hasonlatosságot 
vélt észrevehetni. 

De daczára annak, hogy Gray és Nollet szintén ezen hasonlítást álliták, 
—végérvényes elhatározás nem jött létre, mit az akkori villanygép tökéletlen-
ségének tulajdonithatunk. — És ámbár Winkler tanár, az ő 1746-ban megje-
lent — a villany erejéről szóló — kis iratában, kísérletei nyomán, szintén ál-
lítja, hogy a villanygépböl húzott szikra a légkört átcziká zó villámtól csak 
nagyságában, erejében, és hatásfokában külömbözik : ezen elmélet végleges 
bebizonyítása csak Franklin Bénjamin híres amerikai természettudósnak 
1750 ben sikerült. O egy papírsárkánnyal, melyet a főrgeteg-felhő felé rőpite, 
egy annak zsinorában sodort rézsodrony segedelmével a villanyfolyadékot 
levezette. Mely kísérlet által az előbbi természettudósok gyanítását valónak 
bizonyította. 

Ezen, a felhőkből szállott villanyossággal mind azon tünemények, melyok 
a villanygéppel előállíttathattak, szintúgy kisérletképen, csak hogy sokkal na-
gyobb mérvben és fényesebben állíttathattak elő. Igen természetes, hogy ilye-
tén nagyszerű találmány csak hamar a legkimerítöbb, és legszorgalmatosabb 
tudományos kísérletek, vizsgálatok, és viták tárgyává lett. 

Sokan felfogták annak nagyszerűségét és horderejét, főleg pedig annak 
a villámpusztitás elleni biztosítás tekintetiben nagy fontosságát. 

A kormányok, különösen az amerikai köztársaság, a már akkor Frank-
lintól ajánlott villámháritókat leghatározottabban pártolta, és azokat szellemi 
B anyagi gyámolitásában részesítette. 

Francziaország hiúsága sértve lévén, hogy ily nagyszerű találmány egy 
nem francziának sikerült, Franklinnak a villámhárítóra vonatkozó nagy esz-
méjét kétségbe vonni jónak látta, és annak helyességét megczáfolni igye-
kezett. 

Az angolok, kik akkor az Amerikaiakkal a függetlenség harczát vív-
ták, Franklin e tárgybani állítását szintén kétségbe vonták. Mely körülmény 
a villámhárító végleges elfogadását 1788-ik évig halasztotta. 

Mielőtt Angliában az épületek biztosítására gondoltak volna, főczéljuk 
volt a tengeren lévő hajóikat, — azok árboczain alkalmazott vasrudak által 
— a villám ellen biztosítani. 

Az első villámhárítót Franklin egy philadelphiai West nevezetű keres-
kedő házán állította fel , melynek szerkezete a mostaniaktól lényegesen nem 
különbözött. 

Genfben Saussure által 1771-ben állíttatott fel az első villámháritó — s 
hogy az, ez által elrémült vallásos népséget némileg megnyugtathassa, saját 
költségén adott ki egy röpiratot, mely a villámháritó hasznosságát tár-
gyalta. 

Az 1784. évben Francziaország a genfieket e tekintetben követte, mely 
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téren főleg Nollet Abbé magának nagy érdemeket szerzett, mivel a hajókat és 
a lőportárakat a villám romboló hatása ellen biztositni ajánlotta, mely áján 
lata a kormánytól el is fogadtatott. — A venéeziai köztársaság egy 1778-ik. 
év julius 30-kán kiállított okmányával, hajóit a villám ellen biztosítani 
rendelte. 

II. Vilmos Frigyes porosz király egész országában a villámhárító alkal-
mazását rendelé, de annak felállítását sanssoucii kastélyán határozottan meg-
tiltotta. Philadelphia 1782-ben akkor 1300 házból álló város, már 400 villám-
hárítót számított, minden középület, kivévén a Franczia követség palotáját, 
melybe ugyan azon év márczius 27-kén a villám be is ütött, és egy tisztet 
megölt, villámhárítóval ellátva lévén. 

Mielőtt a villámhárító szerkezetét tárgyalnánk, meg kell vizsgálnunk, 
mely elveken alapszik annak hatása. 

Az, amit villámnak nevezünk, egy a felhőkből a légben tüzes sugárként 
gyorsan lefolyó villany-folyadék. 

A villámnak természetes származását következőleg gondolhatjuk. A pá-
rák, melyek a földfelületi tért foglalják el, hülés folytán párabuborékokká 
válnak, felületeiken a tevő (-]- positiv) villanyosság gyűl meg, mely tetemessé 
válik, ha a párabuborékok nagy felhőkké (cumuli) egyesülnek. Ha ilyetén 
felhő egy másik közelibe jő, amaz szétosztja ennek természeti villanyossá-
gát, és természettani szabályok szerint a tevőt (-)- positiv) magától taszitja, a 
tagadót (— negatív) pedig vonzza, miért is a förgetegfelhök majd tevöleg, majd 
tagadólag, villanyosak. — Azon esetben ha két ellenkező villanyos felhő egy-
máshoz közel jő, a villanyfolyadék átugrása bekövetkezik, vagyis villanyszik-
rák lövelnek át egyik felhőből a másikba, és akkor a villám látható. Ha a 
felhő a földhöz közel jő, szintén kilövés következik, mi közben a villanyosság 
a földbe özönlik á t ; olyankor azt mondjuk, hogy beütött. Midőn a szikra a 
földből a felhőbe ugrik át, azt visszaütésnek mondjuk. 

Az égdőrgés, mely minden villámot kisér, és a fergeteg közelebb jővén, 
hallhatóvá válik, a lég sebes, és hatályos áttörése következtében keletkezik. 
Annak gördülése onnan vagyon, hogy a durranás a l'elhörétegektöl, és a he-
gyektől visszaverődik. 

A légvillanyosság legfőbb forrásainak a földön lévő folyamok, és fő-
leg a tengeri vizek kipárolgását tekinthetjük, mely utóbbi feltevéshez azon 
körülmény jogosít fel, hogy minden gáznemű égési termények, és minden a 
sók és víz közti elválás által képződött gőz feltűnő tevő villanyos; holott az 
égő anyagok, és a vissza maradt folyadékok tagadó villanyosok. — A villa-
nyosság feszülése (elektrische Spannung) — azon erőben, mely a villám át-
ugrásnál okvetlen szükséges, — csak is a gőz vízzeli sűrítéséből, és azon nagy 
sebességből eredhet, melylyel az említett sűrítés a felhők képződésénél, és na-
gyobbodásával halad. 

A villám többnyire a magosabban fekvő tárgyakat, mint tornyokat, fákat, 
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házakat stb. sújtja, es pedig azon részeket, melyek a villanyosságot legjobban 
vonzzák, s vezetik. Ilyenkor a rosz vezetők szétromboltatnak, szétszakittatnak 
stb., a jók pedig megmclegittetnek, a fémek felolvasztatnak, égékeny testek 
meggyúlnak, emberek és állatok megöletnek. Ha a villám útjában gyúlékony 
testekre nem akad, vagy ha gyengébb, mintsem hogy azokat meggyújtsa, hi-
deg ütésnek nevezzük. 

A villanyosság sebessége oly nagy, hogy az ágyúgolyóét, mely egy má-
sodperezben 1800'-at átrepülni bir, sokkal felülmúlja. 

A villanyosság sebességét egy angol tudós (Weatston a Leideni v. Kleist 
féle palaczk segélyével) megmérte, és rézsodronyban, egy másodperezben 
288,000 angl. mrtföld = 61,000 osztr. mrtfldnek találta. 

Ezen folyadék a testeket áthatja, de külön anyagokban külön sebesség-
gel is halad. Oly testeket, melyek a villanyosságot könnyen veszik fel, 
ezt gyorsan terjesztik szét, és szintoly könnyen túl is adnak rajta, jó veze-
tőknek vagy röviden vezetőknek (Condoucteur) nevezünk. 

Ide tartoznak, kiválólag a víz, (azért az állati és növényi testek is) szint-
úgy a nedves föld, még inkább sóolvadékok ; és mindenek fölött a fémek. 

Ezen felsorolt testek vezető tehetsége nagyon kiilömbözö; ugy hogy p. 
egy vashenger 10,000-szer több villanyosságot képes terjeszteni egy ugyan 
olyan nagyságú tengervízből álló hengernél, (mely só olvadékokat tartalmaz), 
ez utóbbi pedig megint 1000-szertöbbet, a tiszta folyóvíznél. — Testek, mint 
üveg, kén, gyanta, solyom, száraz föld, lég stb. melyek a villanyosság terjodé-
söt részecskétől részecskéig makacsul gátolják, és haladását bennök nehezí-
tik : rosz vezetőknek vagy nem vezetőknek hivatnak. 

Épen úgy, mint tökéletes vezetők nincsenek, tökéletes nem vezetők sem lé-
teznek, mivel minden testek a villanyosságot magokban terjedni engedik, ha 
némelyek igen lassan is. 

A vezető tehetség nem egyedül a test anyagjától függ, hanem annak 
alakjától is, sőt nagyobbodik a test vastagságával s kisebbedik annak hosza-
ságával. 

A villany-parányok (Atom) a vezető anyag parányaihoz semmi vonzással 
(Affinitát) nem birnak, minők következtében azok a test felületére nyomulnak, 
de attóli eltávozásuk a körül lévő lég által, (moly rosz villany vezető), hatályo-
san gátoltatik. — Azon parányok, emiitett igyokozetők folytán, az egész villa-
nyos testben egy bizonyos feszülést (Tonsion , Spannung) fejlesztenek, 
mely egy gömbfelületén — annak tulajdonságánál fogva, minden pontban 
egyenlő, minden kinyúló részben nagyobbodik, és ellenkezőleg minden 
mélyedésben kisebbedik, miért is egy üres gömb belső felületén ogészen ele-
nyészik. — Minél hegyesebb egy oly kinyúlás, annál nagyobb benne a vil-
lanyfesz. Ennek következtében, feltett végtelen hegyes testnél a villányfesz 
is végtelen nagy leend, 1 azaz a lég emlitott ellennyomása elenyészik (vagy 
jg == 0-al) és a villanyfolyadék a testből kiömlik vagy kifolyik. 
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A hogy a hegyes testek a bennők fölötte feszitett villanyosságot kiöm-
leni engedik, oly foszitett villanyosságot tartalmazó testek közeiebe hozatván, 
azt magokban szívják, s kevesebb feszült villanyossággal töltöttekre átvezetni 
képesek, a nélkül, hogy oly sebes és nagy kiömlés, mind az az átugró szikrá-
nál észlelhető, látható lenne. 

Ezen tehetséget, t. i a nesz nélküli átalános egyensúly létrehozását a vil-
lanyosság kiömlése és felszívás által a hegyek tehetségének, vagy erejének (Kraft 
oder Vermőgen der Spitzen) nevezzük. — Mint fenntebb emliténk, a villám 
nem egyéb, egy különös nagy villanyszikránál és az előbb mondottakból kö-
vetkezően magyarázható. Ha a felhőkben lévő villanyosság feszülése oly 
nagyra nő, hogy a rosz vezető lég többé nem képes a kiömlést gátló befolyá-
sát érvényesíteni, és a villanyosságot a felhők felületéhez tartani, akkor ez a 
felhőt nagy erővel elhagyni, és oly testre,mely kevesebb feszült villanyosság-
gal töltve, átfolyni igyekezik, mind addig, mig az ellenkező, tevő, vagy ta-
gadó villanyossággal egyesülve, az átalános egyensúly helyre nem állíttatik. 

A villanyosság két neme t. i. a tevő és tagadó, minden villanyos testben 
találtatik, és ha azok egyenlő mennyiségben vannak képviselve, az egyensúly 
állapota áll be, miért is semmiféle hatásuk nem észlelhető. 

Ha pedig egy oly semleges (neutral) testhez egy más test közeledik, mely 
vagy az egyik, vagy a másik villanynemmel tulnyomólag van töltve, a két nem 
egymástól elválik, és pedig oly módon, hogy az ellenkező a közelített test 
legközelebb fekvő felületén gyűl meg, mig az egyenlő annak cllcntett oldalára 
hajtatik. 

Ezen szabály tehát a természetben előforduló förgeteg-tüneményre al-
kalmazva, azt mutatja, hogyha förgeteg-felhők, melyek külön villanyozvák, a 
földfelülete fölött lebegve vonulnak, a légbon ellenkező villanyosságot gerjesz-
tenek, és oly feszülésben tartják, mely a két villanynem egyesülési igyekeze-
tét jelöli; ha ezen fesz túlnyomóvá válik, a kiegyenlítés egyszerű átömlés által 
nem történhetik, hanem az egy szikra-átugrása által, — mit villámnak neve-
zünk — történik. 

Azon tetemes villanyosságnál fogva, mely némely förgeteg-felhökben 
létezik, azon szikrák óriási nagyságúak lesznek, miért is hatásuk borzasztó. 

Azért nem is csodálkozhatunk, ha olvassuk, hogy egy villám, oly erömü-
tani erőt (mechanischo Kraft) fejtett ki, mind azt Manchester tájáról az 1809-ik 
évben Augusztus 2-án történt ütésről irják, hogy t. i. egy villámsujtás kö-
vetkeztében egy, — egy pinczét és víztartót elválasztó fal, melynek vas-
tagsága 0,914 métre = 2' 10". 8 bécsi m. magassága pedig 3,657 métre 
= 11' 5.6" volt, annyira félre tolatott, hogy az eltolt rész — egyik végén 
1,219 métre = 3' 10.6", és a másik végén 2,743 métre = 8' 8"-nyire 
mozdittatott holyéből, azonfelül a befalazott farészek széttörettek. Az elmoz-
dított rész állott 70000 téglából, mely testnek súlya 235866 klgramm = 
421189,5 
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A villám ölő hatásáról számos szomorú eset tanúskodik. Egy ezen iszo-
nyatos hatásnak például szolgálható és a legborzasztobbak közül való eset 
1803-ban május 13-án Fahrbellinnél történt, hol a villám beütése következté-
ben egy juhász, kutyájával és 40 juhval életüket vesztették. — Hasonló eset 
fordult elő 1859, auguszt: havában, hol a villám az úgynevezett Losertarlán 
(Alpe) egy 472 darabból álló juhnyájba ütött, 70 darab juhot megölt, 40 da-
rabot megsebesített, a többit pedig elkábította. • 

A különféle vezotök, a villámfolyadék átmenetelénél az ellenálláshoz, — 
vagy ha sodronyt tételezünk fel vezetőnek, — annak átszelvényéhez aránylag 
melegednek meg, ugy hogy egy V" átmérőjű sodrony például, tetemes villa-
nyosság átvezetése által izzóvá válik, és ha a villanyosság mennyisége na-
gyobbodik, el is olvad; holott egy 1" átmérőjű rud, ugyan annyi villanyosság 
átvezetése által csak csekély meleg lesz. Azért láthatni sokszor, hogy a villám 
az aranyozásokat, melyek igen vékony lemezekből állanak, felolvasztja, vagy 
épen gőzzé változtatja, holott vastag rudakon, anélkül, hogy azokat valahogy 
sértené, lefoly. — És ha például haljuk, mint az Romában történt, hogy a vil-
lám egy 952 kilogramm = 17 mázsás harangot felolvasztott; azt a villany-
anyag lefelé való kiömlés gátolásának tulajdonithatjuk, mivel t. i. a harang 
a földdel fémmeli összeköttetésben nem lévén, a villanyosság abban annyira 
gyűlt, hogy a fejlesztett hő oly fokra emelkedhetett, mely képes volt a haran 
got felolvasztani. 

Humbold dél amerikai utazásairól Cosmosában i r ja ; hogy ott nagy kő-
szirteket talált, melyek a villámsujtás következtében felületjükön megüvege-
sültek. 

Hogy a villám-ütés, ha épületekre történik, azok kigyuladasát okozza, 
a kifejtett nagy hőfoknak tulajdonitható, de korántsem a villám, kén és sa-
létrom tartalmának — a mint azt némelyek, persze nem tudományosok, még 
most is állitják, valamint az is, hogy oly, a villám által kigyúlt épületek nehe-
zebben olthatók, — abban találja okát, hogy a villanyosság, borzasztó sebessé-
génél fogva, egyszerre nagy területet foglal el, és hol gyúlékony anyagokra 
akad, azokat meggyúj t ja ,— de talán még inkább az emberek elrémülésőkben, 
melyben nem ritkán az oltásra kedvező pillanatot elmulasztják. Igen természe-
tes, hogy ezen természettünemény borzasztó pusztításai ellen, az emberek mi-
óta csak léteznek, törekedtek magukat , valamint vagyonukat is megóvni. De 
mint említénk az ez elleni biztosítás csak Fraklin, nagy természettudósnak si-
került, mely nagyszerű találmány az emiitett „hegyek tehetsége elvén" alapszik. 

Az előrebocsátottak után tehát minden oly villám elleni biztosító szerke-
zetnek, melyet villámhárítónak nevezünk, két teendője van, t. i. 1-szőr A föld-
ben lévő villanyosságnak a felhőkbe átfolyását közvetíteni, és az által egy las-
sankénti kiegyenlítést létre hozni. 2-or. Ha a felhők villanyossága túlnyomó lesz, 
ugy hogy az egyensúly helyreállítására a lassankinti kifolyás nem elegendő, a 
villámot ártalmatlan módon a földbe vezetni. 
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Franklin után minden villámhárító áll, egy felül hegyben végződő fém-
rudból, mely a védendő tér fölé 2,2 — 5 métre = 7—16' - nyi magasságban 
függélyesen a légbe kinyul, mely az úgynevezett felfogó rudat képezi, és az 
azzal szoros összeköttetésben álló vezetékből, (Condoucteur) A fentebb fejtege-
tett természottani elvek és szabályoknál fogva magától értetődik, hogy a veze-
ték a legtökéletesebb legyen, minthogy a villámnak útját elöszabja, a melyet, 
elhagynia semmi áron nem szabad. A vezeték képes legyen a földből annyi el-
lentett villanyosságot a felfogó rúd hegyéhez juttatni, a mennyit az kisugár-
zani képes. 

Ezekből látjuk, hogy a villámhárítónak oly fémből állania kell, mely 
a viliányosság tovahaladásának keveset áll ellen, mivel az nem csak a rud fe-
lületén, hanem annak egész át szelvényében foly; miért is oly vezetéket csőnek 
képzelhetünk. — Réz (Cuprum, Cuivre, Cu) igen kitűnő villany vezető. — Vas 
7-szer kisebb vezető tehetséggel bir, de daczára annak oly vezetések, melyek 
nagy távolságokra szolgálnak (mind az p. a távirdai vonaloknál az eset), még 
is csak az utóbbi fémből készíttetnek, mivel a réznél olcsóbb, ha 7-szer na-
gyobb átszelvénynyel kell bírnia is; hogy ugyan azon hatály (Effect) eléres-
sék, mely egy 7-szer vékonyabb rézsodrony által. 

Három főrészt kell minden villámhárítónál különböztetnünk: éspedig 
a) a hegyet, 
b) a felfogó rudat, és 
c) az ezzel összeköttetésbon lévő és a földben terjedő vezetéket. (Con-

doucteur.) 
Hogy váljon a villámhárítók hegyekkel, tompasággal, vagy gömbökkel 

láttassanak-é el ? eddig még végleg el nem döntött kérdés. 
A hegyek ellen azon kifogás történik, hogy azok nem képesek a felhőkben 

nagy mennyiségben gyűlt tevő villanyosságot aránylagos mennyiségű tagadó 
villanyosság kisugárzása (Ausstrahlung) által semlegesíteni (neutralisiren) 
De feltéve, hogy csakugyan nem képesek az egész felhőt semlegesiteni, vagyis 
közte és a földbeni villanyosság közt az egyensúlyt előállítani; miért ne hasz-
nálnánk fel azon kis előnyt is, mely szerint azok a felhőket gyöngitik. Azon 
ellenvetés pedig, mely állítja, hogy a villám által felolvasztatnak, épen nem le-
het döntő, mivel akkor, ha ez bekövetkeznék is, még mindég annyi biztonságot 
nyúj tanak, mind a tompák. Még a villám vonzását (Anziehung) is sokan nagy 
hátránynak akarják elismerni, valamint azt is állítják, hogy a villám czi-
kázó szabálytalan futása tulajdonságánál fogva, a hegyek csekély felületet 
szolgáltatnak annak felfogására, mi okból azt eltévesztve, mellette sujt le, — és 
azért nagy gömböket alkalmazni a rúd végére ajánlják. 

Ezen utóbbi ellenvetésekre csak annyit mondhatni, hogy nagy gömbök, 
melyek a földi ellentett viliányossággal telnek meg, a villámot még inkább 
vonzák, s még lehetőleg bizonytalanabb czélul szolgálnak annak, mint a he-
gyek, mivel villanyosságkisugárzás által az őket környező léget vezetővé nem 
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teszik, azon felül pedig még, épitészoti és szépitészeti szempontból tekintve, al-
kalmazásuk is nehezebb. Továbbá tökéletes vezetés végett minden felfogórud 
vége rozsdától azaz élegüléstöl (Oxydation) óvandó, a mi rendesen aranyozás 
által történik — mivel az arany a nemes fémekhez, azaz olyan fémekhez tar-
tozik, melyek a légbon nem élenyesednek — mely körülmény a nagyobb költ-
ségek végett szintén a gömbök és főleg a nagy gömbök alkalmazása ellen szól. 
Hogy végtére a hogyeknek kiemelt képtelenségét — erős villám-sugárat 
elvezetni és ártalmatlanná tenni — megezáfolhassuk, tekintenünk kell, hogy 
az elvezetés nem a hegyek, hanem a vezetékek teendője; mivel azok, úgymint a 
gömbök egyedüli ezélja, a sugár felfogása. 

Ezek után tehát gyakorlati szempontból közönséges esetekben a hegyes 
felíogó rudat megfelelőnek tekinthetjük. — Jó a hegyet rézből készíttetni s a 
végső részét megaranyozni. Többen Erényből (Platinum Pt.) ajánlották a he-
gyet készíttetni, ami kevés practikus fontossággal bír, mivel a két fém, t. i. 
arany s éreny, ebbeli hatásukban lényegesen nem különbözik, s csak nagyobb 
költséget okoz. 

A villámhárító második részét képezi a felfogó rúd. A B (11-dik idom) 
azaz: azon rész, mely a védendő tér fölé függélyesen a légbe emolkedik, s áll 
egy négyszögű vas rúdból, mely felfelé vékonyabbodik; a legfelső végén hordja 
a hegyet, mely ha más fémből van készülve, csavarral erősíttetik a rúdhoz, a 
mint azt a 2-dik idom ábrázolja. 

Egy ilyen 7—9 métre = 22—28,5' magas fölfogó rúd főméretei, molyek 
a rendes alkalmazásnál a legtöbb esetekbon megfelelnek, következők. 

Alapjában az egyszögény egyik oldala 54 — 60 ml = 24—27"' ( l .ábra) . 
Egy 10 mt = 31,6' magas felfogó rúd alapjában 40,9 • *jm = 6 vagy 
64 m j m = 29,5"' oldalhosszuságot kaphat. Egy ilyen felfogorúdnak egy 
200 ™jm — 400 mjm = 7,5"—15,3" (2-dik idom), hosszú hegy felel meg. 

Megkisértetott csiga vonalra összehajtott erős réz sodronyt, a vas helyett 
alkalmazni, mivel a mint emliténk ezen fém 7-szer nagyobb vezotötehetség-
gel bir, de a réz hajlékony s lágy tulajdonságánál fogva átszelvényét V7 dre 
leszállítani mégsem lehetett, minthogy a szelek ellen elegendő szilárdságot nom 
nyújtott. A felfogórud 2 vagy több részből álhat, molyek csavarokkal egymás-
hoz erősítendők aként, a mint azt a (3-dik idom) ábrázolja. Ott a hol a felfo-
gó rud az épülotföaél gorinezéro állíttatik fel, az alsó végén körülbelől 70 — 80 
"V = 23/4—3"-nyi magasságban a gerincz fölött egy úgynevezett esornyővel 
láttatik el (4-dik idom) melynek ezélja, a rúdon lefolyó nedvességet felfogni, 
hogy a fa, melyben az van erősítve, át ne ázzon, mivel oly nedves álla-
potban az jó vezetővé válnék, és a felfogott villanyosságot nem a vezetéken a 
földbe, hanem az épület szaruzatjába vezetné, a mi nagyon veszedelmes, és az 
épületre káros lenne. 

Közvetlen az esernyő vagy harang fölött történik a vezetőveli összekap-
csolás, ami az (5-dik idomban) látható. 
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Tekintetbe kell mindég vennünk, hogy az egyes részek összeköttetésé-
hez csak is fém alkalmazható, és hogy minden részek közt a leg szorosabb 
érintkezés létezzék, mert minden más nem vezető anyag, mint fa vagy bőr a ve-
zetést félbe szakitja, és indok lehetnek arra, hogy a villám a vezetéket el-
hagyja, és más épületrészekre átugrik 

A födélgerendázatáhozi erősítés vas csavarokkal történik, mint azt a 
(6-ik idom) három különféle módon mutatja. 

Az előtt azon véleményben is voltak, hogy a felfogó rúd alsó vége egy 
nem vezető anyag által elszigetelendő, miért is a födél gerendázatában nagy 
költséggel kő, vagy más ily anyag tétetett alapul. Ezen aggodalmas elővigyá-
zat felesleges, mivel a villám a földet minél előbb elérni igyekszik, melyet ha 
különben a felfogó rúd az említett esernyővel olláttatik, hogy az alap-fája meg 
ne nedvesedjék, a jobb villanyosság-vezető vezetéken hamarább elérhet. 

A vezeték (Coüdoucteur) képezi a villámhárító 3-dik és legfontosabb ré-
szét, miért is annak az épületeken való alkalmazása a legnagyobb vigyázatot 
és óvatosságot igényel, annál inkább, minthogy minden egyes épületnél külön 
körülmények módositólag hatnak annak helyes, és jó alkalmazására. 

Miért is átalános minta után az ki nem vihető; de támaszpontul követ-
kező főszabályok szolgálhatnak. 

«) A villámnak útját (a melyen a vizet, vagy legalább a nedves földet), 
hol egyedül van szabad kiterjedése, legkényelmesebben elérheti — pontosan 
elöszabni kell. 

/?) Ezen út oly vezető tárgyakat, melyek nagy mennyiségben lialmazvák 
egy helyen, mindég óvatosan kerüljön, mivel azok vonzásuk által a villanyos-
ságnak előszabott útját elhagyni és reájuk átugrani, alkalmat nyújtanak. Ily 
nemű tárgyak közé számíthatók minden fémek, vízmedenezék, melyek az 
épületen belül vaunak stb. 

y) A második pontból közvetlen foly, hogy a vezeték szakadatlan, s egy-
féle fémből légyen; továbbá hogy az egyes részek lehető legogyenlöbb átszel-
vénnyel bírjanak, mivel tudva van, hogy minden folyadék folyássebességo 
a vezeték átszelvényének kisobbedésével nagyobbodik, és annak nagyobbodá-
sával kisebbedik. 

í ) A felfogó rud felfogó és vezető tehetsége a vezetékét nagyon felül ne 
múlja, hogy az utóbbi a villanyosságot ép oly sebessen és oly mennyiségben 
elvezetni legyen képes, mint ez a felfogó rudtól felszivatik. 

Í) Végre a vezeték, minthogy annak több részből állania kell, minden ösz-
Szekapcsoló része a leg tisztább állapotban, (minden élegtől Oxyd) szabadon, 
csavarokkal vagy szegecsekkel (Nieten) erősen össze kapcsoltassék; mi külön-
féle módon történhetik:(7-dik idom). Mielőtt a vezetékeknek az épületeken leg-
czélszerübb alkalmazását tárgyalnánk, szükségesnek látjuk néhány szót azok 
gyakorlati kiviteléről, különös tekintettel a tudományi szabályokra, valamint a 
polgári életben előfordúló körülményekre, előre bocsátani. 
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Az anyag, melyből ezek készülnek, majd mindég vas ; átszelvényi idomjuk 
épszögü (rectangular) vagy négyzetü (quadratiseh,) ezen utóbbit, a hol csak 
lehetséges, alkalmaznunk kell, mivel a villanyosság tova haladását kevesebbet 
gátolja, mint akármely más méretű lemezek, melyeknél noha egyenlő kereszt-
szelvényei birnak is, a szélesség s vastagság méretei igen eltérnek egymástól. 
Mely körülmény azon tapasztalatnál fogva — hogy a villanyanyag nem csak 
a vezeték felületén, hanem annak egész átszelvényében halad — a lemezek 
használatát, nolia azok nagyobb felülettel birnak — nem ajánlja. 

A legczélszerübb átszelvény tagadhatlan a kőralakú, mivel a természet-
tan bennünket arra tanit, hogy — „egyenlő átszelvénynél a lehető legkisebb 
felülettel biróvezeték, legjobban felel meg a czélnak". — Itt csak a köralakú 
s négyzetü vasrudak nehezebb készítése —• és ennél fogva nagyobb ára hatá-
roz — Miért még ma is sok villámháritó vezetékeknél lemezek használtatnak, 
— mely esetben annak vezető tehetségét nagyobb felület által nagyobbitni, 
el nem mulasztandó. 

A vezetékek átszélvénye részint a felfogó rúd magasságától, s vastagsá-
gától, részint saját hoszszasságától függ ; mely utóbbival vezető tehetségűk 
apad. Közönséges esetekben a vezeték átszélvényének 15—20 m |m = 7—9"' 
négyzetben megfelel, sőt néha még azon alúl is jó sikerrel használtathatik. — 
Mely takarékosságnak külömben ily fontos tárgynál, annál inkább nincsen 
helye, mivel a költség nem oly jelentékeny, hogy magunkat és vagyonunkat 
veszélynek tegyük ki, — azon esetben pedig ha a vezeték hosszaságával annak 
ára tetemesen növekedik, még ovatossabbak legyünk, és mindég a legszigo-
rúbb elővigyázat ajánlható. 

A vezeték azon részének, mely az épületen halad lefelé, minden pontban 
egyenlő átszelvénye legyen, — mivel fentebb láttuk, hogy változások, s főleg 
kisebbedések mindég káros következéseket idéznek elő; oly kisebbedés csak 
azon részben lehetséges, mely nedves földben vezettetik; száraz porondos 
földben az átszelvény minden pontbani egyenlőségét szigorúan meg kell tar-
tanunk. 

A vezeték erősitése a falhoz és a födélhez egyszerűen vaskapcsok által 
eszközölhető, oly födeleken melyek gyúlékony anyaggal (zsindely papir stb.) 
borítvák, tanácsos azt villa alakú vas rudakra, megfelelő távolságban a fődéi-
től fektetni (8-ik idom.) 

Ha a vezeték utja azon elővigyázattal tüzetett ki, hogy vezető anyagok 
közeliben nem halad, azt a faltól nagy távolságban vezetni felesleges, még 
kevésbbé szükséges, azokat a támaszpontoknál porczelán, üveg vagy kautsuk 
harangokkal elszigetelni, ámbár túlságos féltékeny tudósok azt ajánlják, de 
minden alapos ok nélkül, mivel a villám, ha fém vezetéken fut le s ha az más-
külömben jól van szerkesztve, azt el nem hagyja. Azon esetben, ha a vezeték 
maga rosz, akár mi néven nevezendő elszigetelés mit sem használ, mert a vil-
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lám nem vezető tárgyakon is más jobb vezetőkbe, azokat szétrombolva 
ugrik. 

E szerint tehát tanácsossabb azon költséget nagyobb átszelvényü veze-
tékekre fordítani. 

Lehet a vezetéket ólom (plomb. Plumbum Pb.) lemezekből — melyek 
közvetlen a fődéire szegezendök — is késziteni. Ha azon fém a villanyosságot 
nem is oly jól vezeti, mind a réz, és hamarább is olvad, némely esetben a vas-
nál jobb, mivel hajlékonyabb, és főleg párkányzatokon könnyebben alkal-
mazható. 

Az élegülés ellen jó a vas, valamint az ólom vezetékeket olajfe3tékkel 
behúzni. 

A földben haladó résznél, mely a nedvesség következtében, az élegülés-
nek leginkább kiván téve, ajánltatott az egyes részeket egymáshoz nem for-
rasztani, sem más fémmel összekötni, hanem kiégetett (calcinirt) szénnel vezető 
összeköttetésbe hozni. — Mely mód csak addig biztos, mig a szén száraz, — 
és mivel tudva van, hogy az a nedvességet mohón szíja magába; ezen aján-
lat nem csak nem jó, de fölötte kárára is válhatik a védeni akart épületnek. 
A mint a (Xl-dik idom) mutatja a vezeték (Condoucteur) két főrészből áll, és 
pedig: 

«) Azon (A B C D, vagy: A B G H) részből, mely szabad légben a fal 
mellett helyezve van, és 

fi) Az (D E T) vagy (H J K) részből, mely a földben vezettetik. Ezen 
utóbbit, ha lehetséges, mindég kútban, vagy ha a körülmények az t nem en-
gedik, legalább oly mélyben a földbe kell vezetnünk, mig oly rétegre találunk 
mely vizzel áthatott, vagy egy közel lévő nagyobb víztömeggel egy szinben van. 

Az a pont alatt idézett rész ép oly fontos, mint az épen most leirt, — mi-
vel az, az épületen vezettetik, s szépészeti és építészeti szempontból tekintve, 
azoknak diszül soha nem szolgálhat, miért is annak vezetése csak minden 
körülmény megfontolása után leend meghatározandó. 

Sokszor szükséges egy felfogó rudat 2 vezetékkel ellátni, sokszor pedig 2 
felfogórudnak egy közös vezetés felel meg. 

Ezen elrendezési mód felett a mindannyiszori esetekben a körülmények 
határozhatnak. 

Nagy épületeknél a legritkább esetekben felel meg egy felfogó rud, mivel 
e gy olyan rud védő hatása, Charles a franczia tud: egyetemnek tagja, valamint 
a franczia tudományos egyetem által ezen tárgyban megbizott (Arago, Biot, 
Poisson, Girard, Lefévre-Gineau, Dulong, Fresinel és Gay-Lussac) m i r d híres 
természet vizsgálókból álló bizotság kísérletei szerint, csak oly körre terjed, 
melynek fél átmérője (radius) a rud 2-szeres magasságával egyenlő (9-dik 
idom. C B = 2 (A B) miért is minden nagyobb épületnél szükséges annyi felfö-
dő rudat és oly képen fel allitni, hogy két rud ogymástóli távolsága a 2-szeres 
magasság összegénél nagyobb ne legyen (10. idom) t = b b' = 2 (ab a' b ') 
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b e = 2 (ab), b' e' = 2 (a b), ugy hogy a fent idézett tapasztalat értelmében 
semmi épületrész s főleg a magassabb részek a felfogó rúd hatáskörén kivül ne 
essenek. 

Ha egy épületnél több felfogó rud szükségesnek találtatott, azok egymás-
sal egy vezeték által összckötethetnek, anélkül, hogy tartanunk kellene attól, 
hogy az a villanyosságot elvezetni nem lenne képes, mivel nem tehetjük fel, 
hogy a villám egyszerre minden rúdra oly hatállyal sújtson, hogy a szabály-
szerű átszelvénnyel ellátott vezeték képes nem lenne a villanyosságot elve-
zetni és ártalmatlaná tenni. 

A (12-dik, 13-dik, 14-dik és 15-ik) idomok néhány oly összeköttetésnek 
például szolgálhatnak. 

Oly esetben, hol építészeti tekintetből lehetetlen lenne a felfogó rudat 
egy az általános szabályok által megkívánt helyre állítani, vagy az épület e-
beli biztosítása fémrudak által egyátalában ki nem vihető, akkor ha a födél 
nem fémmel borított, a leg kinyúlobb részek a vezetékkel ólom lemezek által 
összeköttetendők. 

Minden külön esetben jól meg kell fontolnunk, váljon a villámhárítók 
alkalmazásánál melyik mód a legczélszerübb, a mit elhatározni a fennt ma-
gyarázott szabályok szerint nem lesz nehéz. 

Végül itt azon óhajnak legyen helye, hogy a közgazdászati elrendezés e 
tekintetben oly módon történjék, hogy egyelőre legalább minden nagyobb vá-
rosban — a villámhárítók felállítása és alkalmazhatása felett egy oly tudo-
máuyos képzetséggel biró egyénekből álló bizottság határozzon, melyet e tárgy 
fontossága megkíván. 

Ezen bizottság nézetünk szerint állhatna, egy erőmütudósból, (Mechani-
ker) egy természettudósból, (Physiker) és az építkezést vezető építő mesterből. 
— Kötelessége lenne a tervezett villámhárítók alkalmazását és felállítását, min-
den külön esetben tudományilag megvizsgálni, és annak kivitele felett hatá 
rozni, mivel ezen tárgy — melynek alkalmazását csupán helyi körülmények, 
különféle módosításban, föltételezik, csak akkor felelhet meg a czélnak, 
ha annak kivitele az egy ily bizottság által helyszínén tartott szemle nyomán 
hozott határozat után történik. 






