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Met magneten lukken de ingewikkeldste geometrische figuren

Met staafmagneten (www.supermagnete.nl/group/rods) en staalkogels (www.
supermagnete.nl/group/steel_balls) kunnen de meest uiteenlopendem sculpturen
worden gebouwd. Onderstaand vindt u een kleine verzameling van een paar
magnetische sculpturen. Laat u inspireren!

Constructieverslaving

Hoe zit dat toch met verslavingen...?
Alles begint heel klein en onschuldig. En
levert een hoop pret. En dan begint het
steeds meer pret op te leveren! En dan,
voor je het weet, kun je niet meer
zonder ... en het loopt uit de hand!

Matthias Hofer en zijn virenden zijn ooit
ook klein begonnen. Men kan tenslotte
ook met slechts de magneten S-05-25-N
(www.supermagnete.nl/S-05-25-N),
S-05-14-N (www.supermagnete.nl/S-05-14-N), S-05-08-N (www.supermagnete.nl/
S-05-08-N) en Staalkogels Ø 12,7 mm (www.supermagnete.nl/ST-K-13-N) al
grappige patronen creëren!

Niet alleen twee-, maar ook
driedimensionaal.

En niet altijd 100% symmetrisch.

Nee, voor de opmerkzame toeschouwer
zijn hier zelfs cijfers leesbaar: 2008 !

Ook vrije vormen bieden een
interessante uitdaging.
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Voetbal met magneten bouwen

Een aanvulling van onze klant Josef
Marhl, Wien (Oostenrijk):

Aangezien jullie leverservice zo
ongelooflijk snel is, kon ik nog net op
tijd voor de EK een magneetvoetbal in
elkaar zetten.

De voetbal bestaat uit:

 • 60 stalen kogels van het type ST-
K-13_N (www.supermagnete.nl/ST-
K-13-N)

 • 90 staafmagneten van het type
S-04-25-N (www.supermagnete.nl/
S-04-25-N) 

De opbouw van de voetbalconstructie bleek niet eenvoudig. Daarom heb ik in het
begin alle vijfhoeken met 5 radiale staven en een kogel in het midden versterkt.
Pas toen slechts nog een klein gat aan de bovenkant van de bal overbleef, kon ik
deze versterking weer wegnemen.

Interessant genoeg is hij toch niet helemaal rond geworden, hoewel het juiste
aantal zes- en vijfhoeken voorhanden is: 12 vijf- en 20 zeshoeken. Wie de
geometrie van een voetbal nader wil bekijken: Hier (www.mathematische-
basteleien.de/fussball.htm) vindt men een prachtig vormgegeven webpagina
betreffende dit thema.
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Dit hier is een van mijn
lievelingsconstructies! De draaibare
delen links en rechts zijn zo ver van
elkaar verwijderd dat ze in
tegengestelde richting kunnen draaien
zonder elkaar te beïnvloeden.

Gebruikte artikelen
S-05-25-N: Staafmagneet Ø 5 mm, hoogte 25 mm (www.supermagnete.nl/S-05-25-
N)
S-05-14-N: Staafmagneet Ø 5 mm, hoogte 13,96 mm (www.supermagnete.nl/
S-05-14-N)
S-05-08-N: Staafmagneet Ø 5 mm, hoogte 8,47 mm (www.supermagnete.nl/
S-05-08-N)
ST-K-13-N: Staalkogels Ø 12,7 mm (www.supermagnete.nl/ST-K-13-N)
ST-K-08-N: Staalkogels Ø 8 mm (www.supermagnete.nl/ST-K-08-N)
ST-K-10-N: Staalkogels Ø 10 mm (www.supermagnete.nl/ST-K-10-N)
ST-K-20-N: Staalkogels Ø 20 mm (www.supermagnete.nl/ST-K-20-N)
S-04-25-N: Staafmagneet Ø 4 mm, hoogte 25 mm (www.supermagnete.nl/S-04-25-
N)
W-05-G: Kubusmagneet 5 mm (www.supermagnete.nl/W-05-G)

Online sinds: 07.05.2008

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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