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Modelmagneettrein met een ventilator als aandrijving

  

    

      

        

          

          

            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.nl/
data_protection#10-verwendung-von-sozialen-medien-videos).

          

        

        

          Nicht einverstanden

          

            Einverstanden

          

        

      

    

  

© Webcraft GmbH, Industriepark 206, 78244 Gottmadingen, Duitsland Pagina 1 van 3

https://www.supermagnete.nl/project788
https%3A%2F%2Fwww.supermagnete.nl%2Fdata_protection%2310-verwendung-von-sozialen-medien-videos


Klantentoepassing nr. 788: Magnetische zweefbaan met aandrijving
www.supermagnete.nl/project788

Deze toepassing is niet geheel identiek
aan de echte Maglev trein (nl.wikipedia.
org/wiki/JR-Maglev), maar ziet er zeer
vergelijkbaar uit. Het experiment was
een echte uitdaging, maar aan het slot
was ik er erg tevreden over.

De trein zweeft boven de rails dankzij de
afstoting tussen sterke blokmagneten.
Om de trein te stabliliseren zijn er 2
platen acrylglas aan bevestigd.

De windaandrijving is een 12V-
autoventilator. De stroom wordt met
sleepcontacten op de trein
overgedragen.

De video laat alle bouwstappen zien. Zoals u ziet, heb ik uitsluitend alledaagse
recyclingmaterialen gebruikt.

Materiaal voor de trein

 • stijf karton (waar ik de magneten aan heb bevestigd)
 • acrylglas plaat (4 mm dik)
 • de grondplaat van een NAS (het stuk kunststof, waar de acrylglas platen aan

worden vastgeschroefd)
 • een 12V-autoventilator
 • een stuk kartonnen buis, waarin de ventilator wordt ingebouwd.
 • een stuk plastic verpakking, waarin de kartonnen buis wordt gemonteerd
 • dubbelzijdig plakband
 • 2 elektrokabels voor de sleepkontakten
 • een elektrische klem
 • 20 neodymium magneten van het type Q-15-04-04-MN (www.supermagnete.nl/

Q-15-04-04-MN)

Materiaal voor de 3 meter lange magnetische rails

 • Staalprofielen, zoals ze voor het bouwen van gipskartonmuren worden gebruikt
 • Isolatietape
 • 360 neodymium magneten van het type Q-15-04-04-MN (www.supermagnete.

nl/Q-15-04-04-MN)

Belangrijke bouwtips

 • De twee rails moeten electrisch geïsoleerd zijn, om een kortsluiting te vermijden.
 • De magneten op de rails moeten op een onderlinge afstand van minstens 2 mm

worden geplaatst.
 • De afstand tussen de acrylglazen platen van de trein moet 1-2 mm groter dan de

breedte van de rails zijn.
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Opmerking van het supermagnete team: Dit project vertoont grote
overeenkomsten met de eerder projecten "Zwevende trein (model)" (www.
supermagnete.nl/project235), "Antigrav - Magnetische zweefbaan" (www.
supermagnete.nl/project665) en "Zweefauto "Flycar"" (www.supermagnete.nl/
project615).

Gebruikte artikelen
380 x Q-15-04-04-MN: Blokmagneet 15 x 4 x 4 mm (www.supermagnete.nl/
Q-15-04-04-MN)

Online sinds: 31.03.2016

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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