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Zwevende magneten - dankzij diamagnetisme

Met behulp van de diamagnetischen (en.wikipedia.org/wiki/Diamagnetism)
eigenschappen van het metaal bismut kan men een magneet thuis met een
experiment laten zweven. Hier is geen electronica voor nodig.

Levitatie met kleine magneten
Voor dit experiment heb ik twee
S-03-01-N (www.supermagnete.nl/
S-03-01-N) genomen, die ik tussen twee
stukken bismut heb geplaatst.

Om de zwaartekracht nog meer tegen te
werken heb ik in het bovenste deel twee
magneetkubusjes W-05-N50-G (www.
supermagnete.nl/W-05-N50-G)
geplaatst.

Het geheel heb ik op een eenvoudige
uit koperdraad gebogen standaard
samengesteld en dan de afstanden
tussen de verschillende delen met de
trial-and-errormethode aangepast.

En zie daar: Nu hebben we al een
zwevende magneet, geheel zonder
gecompliceerde electronica!

Video
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Levitatie met grote magneten
Onze klant Robin L. heeft eveneens een
constructie gebouwd, om magneten
tussen zelf gegoten bismoet-blokken te
laten zweven. Hij heeft echter groter
gedacht en een MAGNEET DES DOODS
(www.supermagnete.nl/Q-51-51-25-N)
boven aangebracht, om grote
magneten le laten zweven. De
zwevende magneten zijn:

 • K-13-C: Kogelmagneet Ø 12,7 mm
(www.supermagnete.nl/K-13-C)

 • R-27-16-05-N: Ringmagneet
Ø 26,75/16 mm, hoogte 5 mm (www.supermagnete.nl/R-27-16-05-N)
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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

          

        

      

    

  

Opmerking van het supermagnete-team:Ook andere klantenprojecten houden
zich met het thema levitatie bezig:

Naar de levitatie-verzameling (www.supermagnete.nl/projects/levitation)
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Gebruikte artikelen
2 x S-03-01-N: Schijfmagneet Ø 3 mm, hoogte 1 mm (www.supermagnete.nl/
S-03-01-N)
2 x W-05-N50-G: Kubusmagneet 5 mm (www.supermagnete.nl/W-05-N50-G)
1 x Q-51-51-25-N: Blokmagneet 50,8 x 50,8 x 25,4 mm (www.supermagnete.nl/
Q-51-51-25-N)
1 x K-13-C: Kogelmagneet Ø 12,7 mm (www.supermagnete.nl/K-13-C)
1 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 W-05-N50-N: Kubusmagneet 5 mm (www.supermagnete.nl/W-05-N50-N)

Online sinds: 03.06.2008

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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