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Van de Graaffův generátor s motorem 
Kat. číslo 100.8106 

 

 
 
Pásový generátor se používá ke generování velmi 
vysokého stejnosměrného napětí s nízkými 
hodnotami proudu, což zaručuje bezpečnost při 
provádění fyzikálních experimentů. 
 
Tipy pro uživatele 
Tato část uvádí několik zásad, které je třeba 
dodržovat při práci s generátorem. 
Pás se nesmí – za žádných okolností – dotknout 
jemné síťky ve spodní části nebo drážkované 
elektrody v kouli. Elektrony se přenášejí korónovými 
výboji. Pokud se pás dotkne těchto součástí,  
mohlo by dojít k setření kovových částic, které by 
eliminovaly izolační schopnost pásu. 
Kouli musíte udržovat v naprosto čistém stavu. 
Pokud bude na kouli třeba jen jeden vlas nebo 
troška prachu, dojde k značnému poklesu napětí. 
Špička vlasu bude v tomto případě sloužit jako 
základna korónového výboje. Pokud přejedete rukou 
ve vzdálenosti přibližně 15 – 20 cm od koule, ucítíte 
tento výboj jako chladný vítr na dlani. To je jasnou 
známkou toho, že je třeba kouli vyčistit. Pokud 
experiment provádíte v zatemněné místnosti, 
korónový výboj bude viditelný jako jasný bod na 
kouli.  

Obecným problémem pro pásový generátor je 
vlhkost. Nosníky je třeba udržovat v čistém a 
suchém stavu pro eliminaci svodového proudu na 
jejich povrchu.  
Pás musí být také čistý a suchý. Za provozu zařízení 
je pás elektricky nabitý, což znamená, že přitahuje 
vlasy a prach a může dojít k výbojům z koule na 
pás. Zajistěte, aby na pásu neulpíval olej nebo 
mastnota (včetně mastnoty z prstů) – zejména na 
zadní straně pásu. Při manipulaci s pásem noste 
rukavice. 
Pokud je relativní vlhkost okolního vzduchu mezi  
50 – 100 %, doporučujeme vysušit povrch pásu 
fénem na vlasy. 
Neskladujte pásový generátor na místě, kde může 
být vystaven silnému slunečnímu svitu. Pokud by byl 
gumový pás dlouhodobě vystaven slunečnímu svitu, 
došlo by k jeho degradaci a zvýšení vodivosti. Pás 
může být také poškozen výpary z chemikálií. Pokud 
generátor nepoužíváte, použijte ochranný kryt č. 
3700.10. 
 
Popis 
Generátor je vybaven dutou kovovou koulí 
z vodivého kovu (A) o průměru 220 mm. Koule je 
vybavena konektorem (I) pro připojení periferií. 
Kapacita koule je přibližně 15 pF. Koule je rozdělena 
na dvě poloviny. Pokud se potřebujete dostat 
k vnitřku koule, můžete horní polovinu snadno 
sundat. 
Statická elektřina je generována gumovým pásem 
(G) a dvěma vodicími válci pásu (F a H). Horní válec 
(H) je z polyetylenu a spodní válec (F) je z teflonu. 
Spodní válec je poháněn gumovým hnacím 
řemenem, který se připojuje ke klikovému pohonu 
nebo k motoru s plynulým převodem. Motor 
vyžaduje napájení 230 V AC (E). Motor se zapíná a 
vypíná vypínačem (D) a jeho rychlost se nastavuje 
ovládacím kolečkem (C). Při maximální rychlosti je 
nabíjecí proud přibl. 6 μA. 
 

Vodivá koule na tyči 
Není součástí dodávky 

Stojan 
Není součástí 
dodávky 

Propojovací kabel 
Není součástí 
dodávky 
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Pokud chcete pás 
ovládat ručně, přepojte 
hnací řemen (K) 
z řemenice motoru na 
řemenici klikového 
pohonu.  
Generátor je vybaven 
konektorem, který se 
používá pro uzemnění 
nebo pro připojení 
generátoru k vodivé kouli 
na tyči.  

Montáž 
1. Jako první namontujte horní válec pásu 
s nasazeným pásem. 
2. Poté namontujte spodní válec, čímž pás 
natáhnete. Lesklá strana pásu by se měla dotýkat 
válců! 
3. Nyní můžete namontovat drážkovanou elektrodu 
a horní polovinu koule. 
 
 
Technické údaje 

 
 
Údržba 
Kouli (A) a vodicí válce (H + F) můžete čistit pomocí 
čisté textilie nebo navlhčené kůže na mytí skel. 
V případě silného znečištění můžete použít také 
benzín (petrolejový éter). 
Nosníky (B) se také čistí pomocí čisté textilie nebo 
navlhčené kůže na mytí skel. Odolnější skvrny 
můžete jemně vyčistit pomocí isopropylalkoholu. 
Pás se čistí benzinem. Dbejte na to, abyste zcela 
odstranili všechnu mastnotu a nečistoty – nestačí 
pouze rozetřít po pásu. 
 
Demontáž pásu 
1. Odpojte hnací řemen z motoru, povolte 
šestihranný šroub (F) ve spodním vodicím válci pásu 
a vytáhněte hřídel z ložiska. Nyní můžete válec 
vyjmout.  
2. Sundejte horní polovinu koule. 
3. Vyšroubujte dva chromované křídlaté šrouby (J) a 
vyjměte drážkovanou elektrodu. Nyní můžete 
vyjmout horní válec pásu. 

 
Průměr koule: 
Délka jiskry: 
Provozní napětí: 
Celková výška: 
Šířka: 
Hloubka: 

 
220 mm 
80–100 mm 
230 V AC 
560 mm 
195 mm 
195 mm 

Náhradní díly 
 
Náhradní pás 
Hnací řemen pro pásový generátor 
Mastek 
Ochranný kryt pro pásový generátor 
 
Volitelné příslušenství 
Vodivá koule na tyči, Ø 100 mm 
Stojan - trojnožka 
Elektrický větrník 
 
Van de Graaffův generátor při provozu generuje 
elektromagnetické signály, které mohou rušit ostatní 
elektronická zařízení, jako např. měřidla, 
komunikační a výpočetní techniku. Van de Graaffův 
generátor používejte pouze na místech, kde nebude 
docházet k rušení těchto zařízení.   
 

 


