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De mini katapult uit de 3D printer

De meeste mensen kunnen zich maximaal een uur achter elkaar concentreren,
daarna dient een korte pause te worden gehouden. Daarvoor is mijn mini katapult
met magneten uit de 3D-printer perfect! In plaats dat ik kantoor basketbal speel,
zoals men het uit Hollywood films kent, speel ik met mijn bureau katapult en met
de kop van een speelgoed mannetje. Hiervoor heb ik met mijn 3D-printer de
onderdelen van de werpmachine geprint en daarmee een 6 cm grote mini katapult
gebouwd. Met deze katapult bouwhandleiding bouwt u een kleine katapult voor u
zelf:

De mini katapult bestaat uit negen
onderdelen en twee magneten. Ten
eerste heb ik de verschillende
onderdelen van de katapult in mijn
programma voor de 3D printer
getekend. Om de mini katapult zelf te
kunnen bouwen, downloadt u mijn
tekeningen het beste gratis hier: .stl-
Datei (360 KB) (media2.supermagnete.
nl/docs/project-minikatapultti.stl)

Daarna drukte ik de onderdelen van de
kleine katapult op de 3D printer uit en
vijlde, waar dat nodig was, de randen
lichtjes af. Om de katapult in elkaar te
zetten heeft u daarnaast het volgende
materiaal nodig:

 • een potmagneet met verzonken gat CSN-10 (www.supermagnete.nl/CSN-10)
 • een passende schroef (25 m x 3 mm), om de slingeram te bevestigen
 • een moer (M3), om de schroef te fixeren
 • een schijfmagneet S-10-05-N52N (www.supermagnete.nl/S-10-05-N52N), als

tegenstuk voor de potmagneet.
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Om de kleine potmagneet onder de
slinger te bevestigen nam ik een
aansteker te hulp. Door het verzonken
gat in de potmagneet stak ik het kleine
plastic onderdeel, dat er uitziet als een
cirkel met staafjes. Met de vlam van de
aansteker smolt ik het plastic en drukt
het voor een paar seconden op een stuk
glad metaal. Het plastic wordt daardoor
plat gedrukt en houdt de magneet zo
zonder extra gewicht op zijn plek.

Opmerking van het supermagnete team: 
Magneten zijn gevoelig voor hitte. Let u er daarom op, met de vlam niet te dicht bij
de magneet te komen. De vlam moet niet meer dan twee seconden bij het stuk
plastic te worden gehouden. Zo lang de vlam de magneet niet raakt, zou de
houdkracht ook niet dienen te af te nemen. Neemt u alstublieft ook in acht, dat bij
het smelten van plastic giftige dampen ontstaan, die u niet dient in te nemen.

Zet u nu de overgebleven onderdelen
van de kleine werpmachine tenslotte in
elkaar.

Opdat de slingerarm bruikbaar wordt,
legde ik tenslotte een schijfmagneet
voor mij op tafel en stulpte er de
uitsparing aan de voet van de mini-
katapult overheen. Tussen de schijfmagneet en de potmagneet ontstaat een
magneetveld en ze trekken elkaar aan. Daardoor krijgt de mini katapult de
benodigde spanning en snelheid, om de kop van het speelgoed mannetje eraf te
kunnen schieten. Nu is de katapult klaar voor het schieten.

Tip: Indien de magneten elkaar niet aantrekken, heeft u de schijfmagneet onder de
kleine katapult er verkeerd om ingelegd.

De werpplaat is groot genoeg om de
kop er op te leggen. Een van uw
speelgoed mannetjes moet nu dus
zonder kop rondlopen. Plaatst u de kop
op de slinger en trekt u deze met een
vinger omlaag. Nu is het motto richten
en vuren. Als doel is een zelfgemaakte
mini basketbalkorf of een stabiel bakje.
Kijkt u hier onder in de video, hoe ik het
er bij het spelen met de magnetische
katapult vanaf gebracht heb.

Overigens: Wie liever een grote katapult
bezit, heeft meet mijn grote magneetkatapult veel plezier. Hier vindt u de video:
www.youtube.com/watch?v=Pzhl_53Ikig
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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.nl/
data_protection#10-verwendung-von-sozialen-medien-videos).

          

        

        

          Nicht einverstanden

          

            Einverstanden

          

        

      

    

  

Indien de video over de mini katapult niet kan worden getoond, hier vindt u de video:
www.youtube.com/watch?v=g1ZYhNygfUw
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Gebruikte artikelen
CSN-10: Potmagneet Ø 10 mm met verzonken gat (www.supermagnete.nl/CSN-10)
S-10-05-N52N: Schijfmagneet Ø 10 mm, hoogte 5 mm (www.supermagnete.nl/
S-10-05-N52N)

Online sinds: 11.11.2021

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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