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Απλές κατασκευές για συνεργασία με την ηλεκτρική μηχανή 
Wimshurst 

1. Ηλεκτρικό εκκρεμές 
 
Υλικά:  
 Ένα μπαλάκι του πινγκ πονγκ ή μία μπίλια από αποσμητικό roll-on 
 Αλουμινόχαρτο 
 Νήμα με μήκος περίπου 40 cm. 
 Κρίκος για κλειδιά  
 
Τυλίγουμε το νήμα δύο – τρεις φορές γύρω από το μπαλάκι του πινγκ πονγκ και στη 
συνέχεια το παγιδεύουμε ντύνοντας το μπαλάκι με αλουμινόχαρτο. Δένουμε το τον 
κρίκο από τα κλειδιά στο άλλο άκρο του νήματος, ώστε να το σύνολο να αναρτάται 
εύκολα από οριζόντιο ορθοστάτη, όπως στις εικόνες 2α και 2β. 
 

 
Εικόνα 1. Το τελικό αποτέλεσμα. 

         

Εικόνες 2α και 2β. Το ηλεκτρικό εκκρεμές έτοιμο προς χρήση. 
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2. Ηλεκτρικό χαλάζι (Volta’s electric hail)1 

 

Εικόνα 3. Εικονογράφηση ηλεκτρικού χαλαζιού από ελληνικό εγχειρίδιο φυσικής του 19ου αιώνα 
(αριστερά) και αντίστοιχη διάταξη από τη Μεγάλη του Γένους Σχολή στην Κωνσταντινούπολη 

(δεξιά). 

Υλικά:  
 Ένας κύλινδρος μήκους 10 cm, από διάφανο πλαστικό μπουκάλι. Ανάλογα με την 
ηλεκτροστατική μηχανή που διαθέτουμε ίσως χρειαστεί να αλλάξει το μήκος του 
κυλίνδρου. Κύλινδροι με μικρό μήκος επιτρέπουν το ξέσπασμα σπινθήρα ανάμεσα 
στα φορμάκια. 
 Μικρά σφαιρίδια από αλουμινόχαρτο (διάμετρος 3-5 mm) 
 Δύο αλουμινένια φορμάκια 

 

Εικόνα 4. Τα υλικά. 

                                                             
1 Για μία όμορφη επίδειξη του «ηλεκτρικού χαλαζιού» με ιστορικά επιστημονικά όργανα βλ. 
https://www.youtube.com/watch?v=rQevDujKSNw  
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Τοποθετούμε τα σφαιρίδια μέσα στον κύλινδρο και κλείνουμε τα δύο άκρα του με τα 
αλουμινένια φορμάκια, κολλώντας τα με θερμόκολλα. Το τελικό αποτέλεσμα 
φαίνεται στην εικόνα 5. 

 

Εικόνα 5. Το τελικό αποτέλεσμα. 

3. Διάταξη για την απομάκρυνση των σωματιδίων καπνού μίας καύσης 
 
Υλικά:  
 Ένα γυάλινο βάζο με μεταλλικό βιδωτό καπάκι 
 Δύο καλώδια μήκους περίπου 40 cm με απογυμνωμένα τα άκρα τους.  

Ανοίγουμε δύο τρύπες στο καπάκι του βάζου με ένα τρυπάνι. Η διάμετρος κάθε 
τρύπας πρέπει να είναι ελάχιστα μεγαλύτερη από εκείνη των καλωδίων. Περνάμε ένα 
καλώδιο από κάθε τρύπα, έτσι ώστε μέσα στο βάζο κάθε καλώδιο να έχει μήκος 
τουλάχιστον 5 cm. Τοποθετούμε θερμόκολλα στις τρύπες γύρω από κάθε καλώδιο 
για να στερεώσουμε τα καλώδια αλλά και να για να σφραγίσουμε τυχόν κενά. 

Στη συνέχεια συνδέουμε το άλλο άκρο κάθε καλωδίου με το ένα από τα ηλεκτρόδια 
της ηλεκτρικής μηχανής Wimshurst2. Τοποθετούμε στο βάζο ένα κομμάτι χαρτί που 
καίγεται και το κλείνουμε με το καπάκι. Σύντομα η φωτιά σβήνει, καθώς εξαντλείται 
το οξυγόνο, και το βάζο γεμίζει με καπνό.  

Είναι πολύ πιθανό να υγροποιηθούν οι υδρατμοί που παράγονται από την καύση στο 
εσωτερικό τοίχωμα του βάζου, με αποτέλεσμα να μειωθεί η ορατότητα στο 
εσωτερικό του και να μην φαίνεται εύκολα ο καπνός. Για τον λόγο αυτόν προτείνεται 
αρχικά να μην τεθεί σε λειτουργία η μηχανή Wimshurst, αλλά απλώς να ανοίξουμε 
το καπάκι ύστερα από λίγα λεπτά. Οι μαθητές θα δουν αρκετό καπνό να βγαίνει από 
το βάζο. 

 

                                                             
2 Για τη σύνδεση μπορούμε να έχουμε τοποθετήσει κροκοδειλάκια στο ένα άκρο κάθε καλωδίου. 
Εναλλακτικά, αν έχουμε στο εργαστήριο καλώδια με κροκοδειλάκια και στα δύο άκρα, μπορούμε να 
τα παρεμβάλουμε ανάμεσα στα ηλεκτρόδια και τα καλώδια της διάταξης, όπως στην εικόνα 6. 
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Εικόνα 6. Η κατασκευή έτοιμη για χρήση. 

Στη συνέχεια επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία και μόλις τοποθετηθεί το καπάκι 
θέτουμε τη μηχανή Wimshurst σε λειτουργία. Ο καπνός εξαφανίζεται αστραπιαία, 
μάλιστα διακρίνεται καθαρά ένα ρεύμα αέρα στο εσωτερικό του βάζου. Αν, ωστόσο, 
η ορατότητα δεν είναι ιδανική μπορούμε απλώς να ανοίξουμε το καπάκι. Αυτή τη 
φορά δεν θα βγει καθόλου καπνός μέσα από το βάζο. Αυτό που έχει συμβεί είναι πως 
τα σωματίδια του καπνού έχουν δεχθεί έλξη από τα φορτισμένα άκρα των καλωδίων 
και έχουν προσκολληθεί σε ένα από αυτά ή στο εσωτερικό τοίχωμα του βάζου. 

Παρόμοια διαδικασία χρησιμοποιείται στα εργοστάσια, όπου τα καυσαέρια από την 
καύση του πετρελαίου, καθώς οδηγούνται προς την καμινάδα και πριν βγουν από 
αυτή, διέρχονται μέσα από μεταλλικό πλέγμα φορτισμένο αρνητικά, με αποτέλεσμα 
τα σωματίδια του καπνού να φορτίζονται αρνητικά (Εικόνες 7 και 8). Στη συνέχεια, 
τα καυσαέρια διέρχονται ανάμεσα σε θετικά φορτισμένες μεταλλικές πλάκες στις 
οποίες και προσκολλούνται τα φορτισμένα σωματίδια. Με κατάλληλο μηχανισμό τα 
σωματίδια αφαιρούνται και απομακρύνονται κατά διαστήματα από τις πλάκες. 
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Εικόνα 7. Σχηματικά αναπαράσταση του μηχανισμού απομάκρυνσης των σωματιδίων καπνού3. 

 

Εικόνα 8. Εγκατάσταση απομάκρυνσης σωματιδίων καπνού σε βιομηχανική μονάδα. 

 

                                                             
3 Από το βιβλίο του H. J. Press (1998), “Giant Book of Science Experiments”, New York: Sterling 
Publications. 


