
Vraag 6 

 

 

Fig.  Elektrische machine met een diameter van ongeveer 120 cm. 

 

1) "Zet dat af!! Zet dat onmiddellijk af!!" riep prof. De Mulder nog tegen één van zijn argeloze studenten 

tijdens het labo elektrische motoren. Tevergeefs echter want de student, die de voorbije weken 

meermaals afwezig was tijdens de lessen, had ondertussen de bouten van de kogellager houders van deze 

elektrische motor verwijderd terwijl die nog aan het draaien was.  Elektrische en mechanische krachten 

veroorzaakten het bekende resultaat.  Na de gebeurtenissen volgde er een kort gesprek.  Toen de student 

de gespreksruimte verliet, zag hij er niet veel frisser uit dan de motor in kwestie. 

 

2) Voor één van zijn werken "vliegend eiland" wou Panemarenko dat zijn ontwerp eens echt van de grond 

zou komen.  Hiertoe koos hij voor een elektromotor.  Omdat hij voor zijn ontwerp inclusief de zware 

motor veel "lift" nodig had, moest de propeller zeer veel toeren maken.  Hij besloot om de 

statorwikkelingen kort te sluiten en alzo de motor "op hol" te laten slaan.  De motor was hierop echter 

niet berekend. 

 

3) Omdat van zijn eerste ontwerp van het "vliegend eiland" niet veel meer over bleef, besloot Panemarenko 

de motor op zichzelf als kunstwerk te beschouwen en stelde hem tentoon als "spaghetti motor". 

 



4) In de Indische stad Salem worden er regelmatig hanengevechten georganiseerd.  Enkele tientallen jaren 

terug vonden er weer zo een activiteit plaats ditmaal kort bij een elektriciteitscentrale.  Toen één van de 

hanen een zijsprong maakte, kwam hij te kort bij de luchtinlaat die diende voor de koeling van de 

elektrogenerator en werd naar binnen gezogen.  De sporen van de haan vernietigden de generator. 

De arme Indiërs trachtten de overblijfsels van het dier nog te recupereren.  Nu bleek dit vlees in 

combinatie met het kruid "tikka" een bijzondere smaak te hebben en is sindsdien gekend als kip tikka "ma 

Salem" of "ma Sala"  (uit Salem).   

 

5) Deze motor had last van A_l  *  Q:a,;e=d{a  (tekens weglaten). 

 

6) Eén van de werknemers van Edison vergat een vernislaag aan te brengen op de geleiders van deze AC 

generator.  Na 3 dagen productie was de pret over. 

 

7) Om energie te sparen besloot één van de werknemers van General Electric om de ankergeleiders van 

deze motor in het midden half door te knippen. 

 

8) Omdat spaghetti kan bederven, besloten de gebroeders Michel en Mathieu Soubry om deze defecte 

motor in hun ontvangsthal te plaatsen als reclame en blikvanger. 

 

9) Tijdens een bezoek van het Nederlands vorstenpaar aan de hydraulische centrale van de Driekloven Dam 

in China werd de hoed van prinses Maxima langs de luchtinlaat van de elektrische generator naar binnen 

gezogen met het gekende resultaat als gevolg. 

 

10) Tijdens een bezoek van ons vorstenpaar aan de hydraulische centrale van de Driekloven Dam in China 

verschoot een wilde kat, die in de ruimte aanwezig was, zodanig dat ze wegsprong maar spijtig genoeg 

kwam ze te dicht langs de luchtinlaat van de elektrische generator.  Het arme dier werd naar binnen 

gezogen met het gekende resultaat als gevolg. 

 

 


