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Gerador de Van de Graaff com esfera de descarga (115 V, 50/60 Hz) 
Gerador de Van de Graaff com esfera de descarga (230 V, 50/60 Hz) 
1002963 / U15300-115 
1002964 / U15300-230 
 

Instruções de operação 
04/12 Alf 

 

 

1 Esfera de descarga sobre eixo de 
tripé com tomada de terra de 4 mm 

2 Tomada de terra de 4 mm (lado 
posterior) 

3 Tomada encastoada com caixa de 
fusíveis e fusível primário 
integrados (lado posterior) 

4 Caixa com motor de tração 

5 Botão liga/desliga com indicador 
de estado de serviço 

6 Caixa de fusíveis 

7 Regulador de número de rotações 
para o motor de tração 

8 Placa base 

9 Rolo de tração para o elástico, 
acrílico transparente 

10 Rolo de pressão para o elástico, 
plástico 

11 Lâmina de metal inferior com 
tomada de terra de 4 mm 

12 Isolador, acrílico transparente 

13 Elástico para o transporte da carga 

14 Rolo de desvio para o elástico, 
plástico, com lâmina de metal 
superior (coberta) 

15 Esfera condutora com tomada de 4 mm 

 

1. Indicações de segurança 

Cuidado! Aparelhos eletrônicos sensíveis podem 
sofrer danos por causa de descargas elétricas. 

• Pessoas apresentando riscos (p.ex., pessoas com 
marca-passos) não podem permanecer nas prox-
imidades do aparelho em operação. 

• Não operar o gerador de correia nas proximi-
dades de aparelhos eletrônicos como p.ex., 
computadores, aparelhos digitais de medição. 

O gerador pode, com base a sua função, produzir 
interferências HF inevitáveis. 

• Evitar períodos prolongados de operação desne-
cessários. 

• Não exceder o comprimento necessário de 1 m, 
das linhas de conexão. 

• Antes da primeira utilização deve-se verificar se 
a tensão de rede impressa na parte posterior do 
aparelho coincide com a tensão de rede e 
condições de fornecimento locais. 
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• Operar o aparelho somente em ambientes secos, 
que não apresentem riscos de explosão. 

• Não operar o aparelho em caso de apresentar 
defeitos visíveis. 

• Só conectar o aparelho em tomada com 
condutor de proteção aterrado. 

• Efetuar as ligações antes de operar o gerador de 
Van de Graaff. 

• Durante a operação do gerador, não efetuar 
qualquer modificação nas ligações estabelecidas 
de correia. 

• Substituir os fusíveis defeituosos só com um 
fusível correspondente ao valor do fusível 
original (ver parte posterior do aparelho).  

• Desconectar da tomada antes trocar o fusível.  

• Nunca provocar curto-circuito com o fusível ou 
com o suporte do fusível. 

 
 

2. Descrição 

O gerador de Van de Graaff serve para a produção de 
alta tensão contínua (até 100 kV em condições de 
experiência ótimas) com potência elétrica baixa (não 
sem perigo ao contato) para numerosos ensaios no 
campo da eletrostática. 

O gerador de Van de Graaff consiste numa placa 
base, sobre a qual estão montados o motor de tração 
com número de rotação ajustável e o isolador de 
acrílico transparente. A esfera condutora com a 
tomada de 4 mm para a captação de alta tensão é 
removível e instalada sobre um pino de metal sobre 
o isolador. O elástico se encontra esticado entre o 
rolo de tração e o rolo de desvio. O rolo de desvio e a 
lâmina metálica superior, ligados ao pino de metal 
sobre o qual se encontra a esfera condutora de 
forma a garantirem a condução, são ajustáveis na 
altura (isto só é necessário na hora de esticar o 
elástico). Por cima do rolo de tração encontram-se o 
rolo de pressão e a lâmina metálica inferior com 
tomadas de terra de 4 mm. A esfera de descarga 
sobre eixo de tripé serve para a demonstração da 
emissão de faíscas. 

O gerador de Van de Graaff 1002963 / U15300-115 
está equipado para trabalhar com uma tensão de 
rede de 115 V (±10 %) 1002964 / U15300-230 para 
230 V (±10 %). 
 
 

3. Fornecimento 

1 Gerador de Van de Graaff 
1 Esfera de descarga sobre eixo de tripé 
1 Cabo de alimentação elétrica 
1 Capa de proteção contra a poeira 
 

4. Repostos 

Elástico para o  
gerador de Van de Graaff  1002965 / U15301 
 
 

5. Dados técnicos 

Tensão:   até no máx. 100 kV 
Corrente de curto-circuito:  máx. 15 µA
Motor de tração: 
 Tensão de rede:  230 V, 50/60 Hz ou 
   115 V,50/60 Hz 
 Recepção de potência:  13 VA 
 Fusível primário: fusível de derreti-

mento T 160 mA 
Dimensões: 
 Gerador de Van de Graaff:  240 x 190 x 620 mm3 
 Esfera condutora:  190 mm Ø 
 Esfera de descarga:  90 mm Ø 
 Altura:  460 mm 
Massas: 
 Gerador de Van de Graaff: 5,8 kg 
 Esfera de descarga: 0,5 kg 
 
 

6. Utilização 

6.1 Indicações gerais 

A eficiência do gerador de correia pode ser influen-
ciada pela alta umidade do ar, repentina mudança 
de temperatura (precipitação de umidade) ou po-
luição. Para manter a eficácia do aparelho, cada 
sujidade por causa de poeira ou graxa (impressões 
digitais) das paredes laterais, esferas, rolos e da cor-
reia elástica, tem que ser eliminada. 

• Antes de operar o gerador de Van de Graaff, puxar 
a esfera condutora para cima na vertical e retira-la. 

• Limpar os rolos de tração com água quente e um 
pouco de detergente caseiro e secá-los bem 
(eventualmente com um secador de cabelo). 
Nunca utilizar solventes.  

• Posicionar as lâminas conforme a ilustração 1. 
Aproximá-las o mais possível do elástico, porém, 
sem que entrem em contato. 

• Voltar a instalar a esfera condutora. 

• Estabelecer a ligação de terra entre a lâmina de 
metal e a esfera de descarga. 

• Ligar o motor de tração com o botão 
liga/desliga. Ajustar o número de rotações 
desejado do motor de tração por meio do 
regulador de número de rotações. 

• Para a demonstração da compensação de cargas 
através de um feixe de faíscas, aproximar lentamente a 
esfera de descarga do gerador de Van de Graaff. 

• Em caso de forte umidade do ar ambiente, secar 
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o gerador com ar quente, por exemplo, com um 
secador de cabelo. 

 
6.2 Troca do fusível primário 

• Puxar a tomada elétrica. 

• Levantar a caixa de fusíveis fazendo alavanca 
com uma chave de fenda chata larga. 

• Verificar o valor do fusível (vide a etiqueta de 
dados) e substituir o fusível defeituoso pelo 
fusível de reserva. 

• Introduzir um novo fusível para reserva. 

• Voltar a encaixar a caixa de fusíveis. 

 
6.3 Para esticar o elástico 

• Puxar a esfera condutora para cima e retira-la. 

• Soltar os parafusos de fenda cruzada e esticar o 
elástico movendo a fixação do rolo de desvio. 

• Voltar a apertar os parafusos, posicionar a 
lâmina e colocar a esfera condutora. 

 

7. Armazenamento e limpeza 

• Limpar os rolos de tração com água quente e um 
pouco de detergente caseiro e secá-los bem 
(eventualmente com um secador de cabelo). 
Jamais utilizar solventes. 

• Em caso de não utilizar o aparelho por muito 
tempo, retirar o elástico e guardá-lo num local 
escuro. 

• Cobrir o gerador de Van de Graaff com a capa de 
proteção contra a poeira e armazenar num local 
seco. Não expor diretamente a fontes de calor 
(sol, calefação). 

 

8. Eliminação de erros em caso de carga 
insuficiente 

Causa Medida corretiva 

Umidade 
Secar o gerador de correia com 
ar quente (p.ex., por meio de um 
secador de cabelo. 

Sujidade 
Limpar os rolos, isolador, esfera 
condutora, elástico e 
seguidamente secar bem. 

Posicionamento 
das lâminas  

Verificar o posicionamento das 
lâminas. Aproximar as duas 
lâminas tão perto como for 
possível ao elástico, porém sem 
tocar-lo.   

Tremulação do 
elástico  

Voltar a esticar o elástico como 
descrito em 6.3. 

3

2

1

4

 
Fig. 1: Posicionamento das laminas (1 Rolo de pressão, 
2 Lâmina inferior, 3 Lâmina superior, 4 Rolo de desvio) 
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Fig. 2: Voltar a esticar o elástico (1 Elástico, 2 Rolo de 
desvio, 3 Parafusos de fenda cruzada. 4 Fixação do rolo de 
desvio, 5 Lâmina superior) 

 
 

9. Eliminação  

• A embalagem deve ser eliminada nas 
dependências locais de reciclagem. 

• Em caso que o próprio aparelho deva ser 
descartado, então este não pertence ao lixo 
doméstico normal. É necessário cumprir com a 
regulamentação local para a eliminação de 
descarte eletrônico. 

 

 



 




