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Een kubusmagneet wordt dagen lang aan het zweven gehouden

Ik ben erg enthousiast over de al bij u voorhandene toepassingen rond het thema
"Levitatie" (www.supermagnete.be/projects/levitation). Nu heb ik voor mij zelf zo'n
zweefapparaat gebouwd.

Benodigd materiaal

 • 1x CSN-20 (www.supermagnete.be/CSN-20)
 • 1x CSN-25 (www.supermagnete.be/CSN-25)
 • 1x W-05-N (www.supermagnete.be/W-05-N)
 • 1 stuk aluminium 250 x 20 x 2 mm
 • verscheidene pyrolytische plaatjes grafiet
 • superlijm

Handleiding
Lijm de grafietplaatjes met superlijm zo
aan elkaar, dat er twee stuks met de
afmetingen 20 x 30 x 4 mm ontstaan.

Buig het aluminium in de vorm van een
s. In het nauwste stuk bedraagt de
afstand ca. 16 mm, tussen de bovenste
boogdelen ca. 50 mm.

Lijm de grafietplaatjes boven en
beneden in het nauwste stuk.

Klem de potmagneten direkt boven de
grafietplaatjes aan het aluminium.

Schuif de kubusmagneet tussen de
grafieten plaatjes.

Verander de s-vorm en de positie van de
potmagneten, totdat het kubusje begint
te zweven. Eenmaal in die positie,
zweeft hij dagenlang en wanneer men
er een beetje tegenaan blaast, draait hij
zich ononderbroken om zijn eigen as!
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            Vanwege uw actuele cookieinstellingen kunt u de video niet starten. Indien u
instemt met de verklaring gegevensbescherming kunt u zich deze inhoud laten
tonen.

          

          

                        Ik stem er in to, dat mij externe inhouden worden getoond. Dit kan
worden gebruikt om persoonsgegevens door te geven aan platforms van derden.
Meer hierover in onze Privacyverklaring (www.supermagnete.be/
data_protection#10-verwendung-von-sozialen-medien-videos).

          

        

        

          Nicht einverstanden

          

            Einverstanden
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Gebruikte artikelen
1 x CSN-20: Potmagneet Ø 20 mm met verzonken gat (www.supermagnete.be/
CSN-20)
1 x CSN-25: Potmagneet Ø 25 mm met verzonken gat (www.supermagnete.be/
CSN-25)
1 x W-05-N: Kubusmagneet 5 mm (www.supermagnete.be/W-05-N)
1 x ZTN-20: Potmagneet Ø 20 mm met rond doorlopend gat (www.supermagnete.
be/ZTN-20)
1 x ZTN-25: Potmagneet Ø 25 mm met rond doorlopend gat (www.supermagnete.
be/ZTN-25)

Online sinds: 08.03.2012

De complete inhoud van deze pagina is auteursrechtelijk beschermd.<br />Zonder uitdrukkelijke
toestemming mag de inhoud niet worden gekopieerd en ook niet ergens anders worden
gebruikt.
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