
 



 

ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ VAN DE GRAAF 
 
Χρήση 
 
Είναι µία απλή και αποτελεσµατική µηχανή κατάλληλη για 
ηλεκτροστατικές επιδείξεις στα σχολικά εργαστήρια. Η 
µηχανή είναι ηλεκτροκίνητη και αυτοδιεγείρεται.  Είναι δε 
κατάλληλη για όλες τις επιδείξεις  
 
 
Γενικές Προδιαγραφές. 
 
Αυτή η γεννήτρια αποτελείται βασικά από ένα ηλεκτρικό 
κινητήρα που κινεί ελαστικό ιµάντα και ο οποίος ιµάντας 
µε την σειρά του κινεί µονωµένους τροχαλίες, προσαρ-
µοσµένες σε PERSPEX άθραυστη βάση. 

Η γεννήτρια είναι αυτοδιεγειρόµενη και χωριστά φoρτιζό-
µενη. Η παραγόµενη θετική & Αρνητική φόρτιση συλλέγεται 
από χτένια που βρίσκονται στην κάτω τροχαλία και στην άνω 
τροχαλία. Μία µεταλλική γυαλισµένη σφαίρα περιβάλλει την 
άνω τροχαλία συλλογής και συσσωρεύει την φόρτιση στη 
σφαίρα. Η σφαίρα είναι µονωµένη µε πλαστική κολώνα που 
στηρίζει το σύστηµα τροχαλιών. 

Η φόρτιση αναπτύσσεται µέχρι ηλεκτρικής διακοπής του από 
περιβάλλοντα την σφαίρα αέρα . 

Η συσκευή είναι απολύτως ασφαλής δια ακούσια εκφόρτιση 
προς την γη, µόνο µέχρι 20 µC. 

Είναι πολύ αποτελεσµατικά δυνατή για να φτάσει το 
δυναµικό των 250.000 V περίπου, που αντιστοιχεί σε έναν 
σπινθήρα 75 MM, σε απλές συνθήκες, χωρίς υγρασία και 
σκόνη στην ατµόσφαιρα . 

 

 

Τεχνικές Προδιαγραφές 

 
Κινητήρας:  220 - 240 V / 50 ΗΖ  
Ιµάντας συλλογής: Εύκαµπτος Ελαστικός.  
Χτένια: Μεταλλικά, καθόλου επιβλαβή, αποσπώµενα. 
Σφαίρα Συλλογής: Αλουµινένια , εύκολα διαιρούµενη 
Συνδέσεις: Με ακροδέκτες . 
Αναπτυσσόµενη Τάση: Μέχρι 250 KV, εξαρτώµενη από τις 
περιβαλλοντικές συνθήκες, και µε ένα σπινθήρα µήκους έως 
και 7.5 CM. 
Η Γείωση της συσκευής γίνεται µεσω του τριπολικού καλωδίου 
τροφοδοτήσεως 
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Σφαίρα Εκφορτίσεως: διάµετρος 100 MM, στηριγµένη σε µία 
µονωµένη ράβδο για συγκράτηση στο χέρι ή την στήριξη σε 
εργαστηριακό υποστήριγµα. Το τέλος της ράβδου είναι 
συνδεδεµένο µε την γη, µε την βοήθεια ενός καλωδίου µετά 
ακροδέκτη. 
 
 
Εφεδρικά εξαρτήµατα 
 
1. Ιµάντας συλλογής & κινήσεως. 

2. Χτένια συλλογής φορτίου . 
 
 
Σειρά εξαρτηµάτων 
 
Αυτά τα εξαρτήµατα επιτρέπουν την επίδειξη πολλών πειρα-
µάτων πειστικά. Αυτά τα εξαρτήµατα προσαρµόζονται µε 
βύσµα που εισέρχεται σε οπή 4 MM στην κορυφή της σφαίρας 
συλλογής φορτίου. Η σειρά αποτελείται από: 

1.- Κίονα µε αναρτώµενη µεταλλοποιηµένη σφαίρα. 

2.- Κάδο FARADAY.(Ο άθραυστος κίονας δύναται να 
εισέλθει µέσα στον κάδο). 

3._ Άθραυστος Κύλινδρος, µε µεταλλικό κάλυµµα και 
µεταλλοποιηµένα σφαιρίδια.  

4.- θύσανος Τριχών. 

5.- Ηλεκτρικός στρόβιλος.  

6.- Ακίδα εκφορτίσεως.  

7.- Λαµπτήρας ΝΕΟΝ.  

θ.- ∆οκιµαστικό κατσαβίδι. 

9.- Σφαίρα Εκφορτίσεως µετά καλωδίου και ακροδέκτη. 

 
  
Πειραµατικές Σηµειώσεις: 

 
α.- ΚΙΟΝΑΣ ΜΕ ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΟ ΜΕΤΑΛΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΦΑΙΡΙ∆ΙΟ 

Το εξάρτηµα αυτό προσαρµόζεται στην κορυφή της σφαίρας 
συλλογής. Λειτουργεί δε σαν ένα απλό Ηλεκτροσκόπιο. Όταν 
η µεγάλη σφαίρα φορτώνεται µε την λειτουργία της µηχανής 
το µικρό µεταλλοποιηµένο σφαιρίδιο, απωθείται. Έτσι 
φαίνεται η απώθηση ανάµεσα σε οµοίως Φορτισµένα σώµατα 
και ως επίσης δείχνει τον βαθµό φόρτισης που έχει η 
σφαίρα συλλογής. 
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β- ΚΑ∆ΟΣ FARADAY 

0 κάδος µπορεί να προσαρµοστεί εύκολα στην κορυφή της 

σφαίρας συλλογής και είναι εφοδιασµένος µε ένα εσωτερικό 

βύσµα (θηλυκό) στο οποίο ταιριάζει ο άθραυστος κίονας. 

Εάν µεταλλοποιηµένη σφαίρα τοποθετηθεί µέσα στον κάδο και 

η µηχανή Φορτώνει, τότε η φόρτωση διανέµεται µόνο στο 

εσωτερικό του κάδου ,  όπου δεν υπάρχει απώθηση. 

Εάν µετά τοποθετηθεί έξω από τον κάδο, αποκρούεται 

δυνατά. 

 

γ- ΑΘΡΑΥΣΤΟΣ ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΣ ΜΕ ΜΕΤΑΛΙΚΟ ΚΑΛΥΜΑ & ΣΦΑΙΡΙ∆ΙΑ 

Όταν αυτή η συσκευή τοποθετηθεί στην κορυφή της σφαίρας 
συλλογής και η µηχανή είναι εν λειτουργία. τα σφαιρίδια 
απωθούνται από τον πυθµένα και µοιράζονται την Φόρτιση 
τους µε την πλάκα που βρίσκεται στην κορυφή. εάν τώρα η 
πλάκα γειωθεί µε το άγγιγµα του χεριού, τα σφαιρίδια 
αρχίζουν την ταλάντωση τους και συνεχίζουν να µεταφέρουν 
την φόρτιση τους από την µεγάλη σφαίρα στην γή διαµέσου 
του αποδεκτού (χεριού ή γειώσεως ). 
 
δ- ΘΥΣΣΑΝΟΝ ΤΡΙΧΩΤΟΝ 

Αυτό το εξάρτηµα λειτουργεί ικανοποιητικά, εφόσον το 
τριχωτό είναι τοποθετηµένο οµοιόµορφα και χώρια γύρω από 
τον αναρτήρα . 

Οταν η σφαίρα είναι φορτισµένη, το τριχωτό ανεβαίνει 
κατακόρυφα και µε όµοια απόσταση η µία τρίχα από την άλλη 

 
ε- ΑΚΙ∆Α ΕΚΦΟΡΤΙΣΕΩΣ 

Επιδεικνύει την συνεχή εκφόρτιση του τριχωτού µέσω ενός 
σηµείου το οποίο αντιτίθεται στον διακεκοµένο σπινθήρα 
που εκφορτώνεται από την σφαίρα συλλογής. Εάν η ακίδα 
κρατείται στο χέρι και κατευθύνεται προς την σφαίρα, από 
µία απόσταση ολίγων εκατοστών, και καθώς το τριχωτό είναι 
στηριγµένο πάνω στην σφαίρα πολύ φορτισµένο , η γρήγορη 
εκφόρτιση επιδεικνύεται µε την πτώση του νήµατος 
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Όµοια, εάν µία µεταλλοποιηµένη σφαίρα είναι, ανηρτηµένη 
κοντά στο σηµείο, είναι έντονα επηρεασµένη από το σηµείο 
εκφόρτισης όταν η µηχανή εργάζεται και πραγµατικά είναι 
αδύνατο να φορτισθεί η σφαίρα σε οποιοδήποτε επέκταση, 
όσο η ακίδα εκφορτίσεως ακουµπά επί της σφαίρας . 

 

στ- ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΝΕΟΝ 

Εάν ο λαµπτήρας ΝΕΟΝ κρατείται στα δάκτυλα και το άκρον 
του κατευθύνεται προς την Φορτισµένη σφαίρα, τότε ο 
λαµπτήρας ανάβει. Εάν κρατιέται το άκρον και ο λαµπτήρας 
κατευθύνεται στην φορτισµένη σφαίρα, µε διακεκοµµένη 
λάµψη γίνεται η εκφόρτιση. Εάν είναι δυνατό να µεταφερθεί 
αυτό το πείραµα σε ένα σκοτεινό δωµάτιο, αυτές οι 
ενέργειες θα είναι εµφανέστερες και η απόσταση µεταξύ του 
λαµπτήρα ΝΕΟΝ και της σφαίρας συλλογής, µπορεί να αυξηθεί 
σηµαντικά. 
 


