
ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ WHIMSHURST 
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Περιγραφή-Παρουσίαση 
Η ηλεκτροστατική µηχανή WHIMSHURST (βλ. ανωτέρω εικόνα) αποτελείται από δύο δίσκους, 
παράλληλους και σε µικρή απόσταση µεταξύ τους, από µονωτικό υλικό(1) που µπορούν και πρέπει να 
στρέφονται µε την ίδια ταχύτητα, αλλά µε αντίθετη φορά, γύρω από τον ίδιο άξονα µε τη βοήθεια ενός 
χειροστρόφαλου. Η αντίθετη περιστροφή των δίσκων είναι απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία της 
µηχανής, και την πετυχαίνουµε µε την κατάλληλη διάταξη των δύο ιµάντων περιστροφής της µηχανής. 
Ο δίσκος που βρίσκεται κοντά στο χειροστρόφαλο πρέπει να στρέφεται δεξιόστροφα και ο άλλος 
αριστερόστροφα.  Στην εξωτερική πλευρά κάθε δίσκου και προς την περιφέρεια αυτών, υπάρχουν 
µεταλλικά φύλλα ή ελάσµατα(2), τοποθετηµένα ακτινωτά και συµµετρικά ως προς το κέντρο του 
δίσκου. Τα µεταλλικά αυτά ελάσµατα ονοµάζονται οπλισµοί του δίσκου .Μπροστά από κάθε δίσκο 
υπάρχει µεταλλικό στέλεχος(3) που στα άκρα του φέρει µεταλλικές ψήκτρες(βουρτσάκια). Τα δύο 
αυτά στελέχη διέρχονται από τον κοινό άξονα περιστροφής των δίσκων, τα οποία πρέπει να είναι 
πάντοτε κάθετα µεταξύ τους και να σχηµατίζουν την οριζόντια διάµετρο των δίσκων γωνία 45 µοιρών. 
Οι ψήκτρες πρέπει να εφάπτονται των οπλισµών των δίσκων. Οι δίσκοι περιβάλλονται από δύο 
ακιδοφόρα µεταλλικά πεταλοειδή στελέχη(4), που συνδέονται µε δύο µεταλλικούς αγωγούς. Κάθε 
µεταλλικός αγωγός φέρνει στο άκρο του µεταλλική σφαίρα(5) και στο άλλο µονωτική λαβή(6). 
Κρατώντας τις µονωτικές λαβές µπορούµε να πλησιάσουµε ή να αποµακρύνουµε τις δύο µεταλλικές 
σφαίρες µεταξύ τους. Οι δύο αυτές µεταλλικές σφαίρες αποτελούν τους πόλους της µηχανής, ως και 
τον ηλεκτρικό εκκενωτή αυτής. Επίσης οι δύο παραπάνω µεταλλικοί αγωγοί συνδέονται µε τους 
εσωτερικούς οπλισµούς δύο λουγδουνικών λαγήνων(7). Οι εξωτερικοί οπλισµοί των λαγήνων µπορούν 
να συνδεθούν ή να αποσυνδεθούν µε τη βοήθεια ενός οριζοντίου µεταλλικού στελέχους που έχει 
µονωτική λαβή(8). 
 
Συντήρηση 



α) ∆ιατηρούµε τη µηχανή σε ξηρό και σκιερό περιβάλλον. 
β) Πριν από κάθε χρησιµοποίηση ξεσκονίζουµε τη µηχανή µε ένα πινέλο προσέχοντας να µην 
αγγίξουµε µε τα δάκτυλά µας τις ψήκτρες. 
γ)Στρέφουµε τον χειροστρόφαλο έχοντας τις σφαίρες σε επαφή και σιγά-σιγά τις αποµακρύνουµε. Αν 
δεν παράγεται ηλεκτρικός σπινθήρας αυτό µπορεί να οφείλεται στην υγρασία που η µηχανή φέρει. 
Στην περίπτωση αυτή πλησιάζουµε τη µηχανή κοντά σε µια θερµή πηγή, π.χ. σόµπα, ή σεσουάρ 
µαλλιών ,τόσο ώστε να στεγνώσει χωρίς όµως να υπερθερµανθεί. 
δ)Αν η µηχανή εξακολουθεί να µη διεγείρεται, τότε φορτίζουµε τη µια ψήκτρα αυτής µε βέργα εβονίτη 
ή γυαλιού που τη φορτίσαµε µε τριβή σε µάλλινο ύφασµα ή νάιλον σακούλα. 
 Βλάβες  
Η συχνότερη βλάβη της µηχανής είναι να κοπούν οι ιµάντες. Αυτό συµβαίνει συνήθως όταν η µηχανή 
είναι εκτεθειµένη στον ήλιο, ξεραίνονται οι ιµάντες και κόβονται. Η αντικατάστασή τους δεν είναι και 
τόσο εύκολη, απαιτείται ανεύρεση ιµάντων από την ελεύθερη αγορά(θα βρείτε σε καταστήµατα που 
πωλούν ανταλλακτικά αυτοκινήτων ή καταστήµατα που πωλούν ιµάντες διαφόρων τύπων) 


