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Magneetveldlijnen driedimensionaal zichtbaar maken

  

    

      

        

          

          

            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).
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Met dit experiment kan men
magneetveldlijnen driedimensionaal
zichtbaar maken.

We hebben allemaal als jongeren met
ijzervijlsel gespeeld en het met een
magneet door een tafel heen laten
bewegen. Daarmee kan men wel enig
idee van de vorm van het magneetveld
krijgen. Wanneer men het ijzervijlsel
echter in een vloeistof doet, kan men de
vorm van het magneetveld nog veel
beter herkennen. Waarom? Het
ijzervijlsel wordt door de vloeistof
verlangzaamd en daardoor kan men de
lijnen van het magneetveld veel beter
bekijken.

IJzervijlsel zelf produceren
Voor dit experiment heeft men zeer fijn
ijzervijlsel nodig, omdat het anders te
snel naar de bodem van de fles zinkt.
Daarom heb ik met een ijzeren stang en
een freesmachine eigen ijzervijlsel
geproduceerd.

Daarna heb ik het ijzervijlsel met een
zeer fijnmazige keukenzeef gezeefd, om
grotere stukken te verwijderen.
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IJzervijlsel wassen
Tenslotte heb ik het ijzervijlsel in water
gelegd om het te reinigen. Het
ijzervijlsel kan eenvoudig van het vuil
worden gescheiden: Gewoon het glas
schudden en een magneet tegen de
onderkant houden. Het vuil blijft in het
water en kan makkelijk worden
verwijderd, het ijzervijlsel daarentegen
blijft op de bodem van het glas. Ik raad
u aan minstens tien keer te spoelen.

Showtime!
Nu heeft u een fles nodig. Hij moet goed
doorzichtig en zo lang en smal mogelijk
zijn.

Vult u de fles met water, doet u er het
gewassen ijzervijlsel in en doet u de fles
goed dicht.

Wanneer u een mooie collectie
neodymium magneten (www.
supermagnete.nl/
magnets_overview_raw) bezit, is nu de
tijd gekomen om ze allemaal
tevoorschijn te halen, om de vorm van
hun magneetveld te bestuderen. In mijn
geval zijn dit kleine blokmagneten, twee
grote ferrietmagneten en een
ringmagneet (voor de links zie
onderaan).
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Andere mogelijkheden
Om de beweging van het ijzervijlsel nog
meer te verlangzamen zou men het
water door olie kunnen vervangen. Ik
heb gehoord, dat siliconolie het beste
zou zijn (doorzichtig en dik vloeibaar).
Olie zou ook het voordeel hebben, dat
het ijzervijlsel niet oxideert.

Opmerking van het supermagnete-team:
Indien olie wordt gebruikt, lijkt het geheel zeer sterk op ons product ferrofluid
(www.supermagnete.nl/M-FER-10), waarvan al verschillende toepassingen werden
gepubliceerd.

Natuurlijk kunt u ook proberen, ons ijzervijlsel (www.supermagnete.nl/M-22) te
gebruiken, in plaats van het zelf te produceren, maar vermoedelijk zinkt het
inderdaad te snel naar de bodem.

Gebruikte artikelen
2 x FE-S-70-15: Schijfmagneet Ø 70 mm, hoogte 15 mm (www.supermagnete.nl/FE-
S-70-15)
Q-15-04-04-MN: Blokmagneet 15 x 4 x 4 mm (www.supermagnete.nl/Q-15-04-04-
MN)
M-FER-10: Ferrofluid 10 ml (www.supermagnete.nl/M-FER-10)
M-22: IJzervijlsel (www.supermagnete.nl/M-22)
2 x R-27-16-05-N: Ringmagneet Ø 26,75/16 mm, hoogte 5 mm (www.
supermagnete.nl/R-27-16-05-N)
2 x S-20-10-N: Schijfmagneet Ø 20 mm, hoogte 10 mm (www.supermagnete.nl/
S-20-10-N)

Online sinds: 08.11.2016

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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