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Magneten houden de spelelementen bijeen

Ik ben een fan van strategiespellen met verschillende dorpjes en steden. Ik besloot,
voor mijzelf met mijn 3D printer een eigen spelbord te printen. Zo beleef ik aan het
spelen nog meer plezier. De losse elementen van het bordspel uit de 3D printer
voorzag ik vervolgens van magneten. Daardoor blijven de spelelementen aan
elkaar zitten en verschuiven ze niet.

Landschappen printen
Het spel bestaat uit verschillende
landschappen. Op mijn profiel bij
Thingiverse (www.thingiverse.com/
dakanzla/designs) vindt u voor dit
strategiespel diverse print templates
voor uw 3D printer (www.thingiverse.
com/thing:2525047). Per landschap
heeft u drie delen nodig. Het landschap
zelf, een kader, waar u de magneten in kunt integreren en zes afdekkingen. De
magneten moeten een doorsnede van 3 mm en een lengte van 6 mm hebben.

Axiaal of diametraal
gemagnetiseerde staafmagneten
gebruiken
Heeft u alle delen van het
gezelschapsspel uitgeprint, moet u
staafmagneten in de kleine uitsparingen
in de raampjes integreren. Die houden
de afzonderlijke elementen bijeen. Ik
heb voor mijn landschappen
staafmagneetjes met 3 mm doorsnee van het type S-03-06-N (www.supermagnete.
nl/S-03-06-N) gebruikt. Deze magneten zijn axiaal gemagnetiseerd, waardoor ze in
een speciale volgorde in de raampjes moeten worden geplaatst.

Opmerking: U kunt ook diametrale magneten gebruiken. Bij dit magneettype
maakt de plaatsrichting niets uit. De staafmagneten moeten zich echter vrij in de
vorm kunnen bewegen.

Opmerking van het supermagnete team: Bij axiaal gemagnetiseerde magneten
liggen de polen op het cirkelvlak, bij diametrale magneten verloopt de richting van
het magneetveld parallel met de doorsnede. Meer over dit thema vindt u op onze
FAQ pagina met het thema Richting van de magnetisering (www.supermagnete.nl/
faq/direction).
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Magneten in de vorm integreren
Om de verschillende plaatjes bijeen te
houden, moet u de magneten altijd op
dezelfde manier in de vorm leggen. Dit
kunt u aan de hand van de zwarte en
rode inkleuring op de foto boven goed
herkennen.Wanneer de magneten niet
in dezelfde richting wijzen, trekken de
sokkels elkaar niet aan. Zo ben ik hierbij te werk gegaan:

1. De magneten heb ik voor me neergelegd. Zo wist ik altijd, waar de polen waren
en in welke richting ik ze moest plaatsen.

2. Ik integreerde de magneten met de klok mee in de raampjes. Let u hierbij op, dat
u de magneten er altijd met de polen in dezelfde richting in plaatst.

3. De gaten in het raampje sloot ik daarna met behulp van een schroevendraaier
met het daarvoor geprinte onderdeel.

Deze procedure herhaal ik voor elke
basis. Voor een grondplaat benodigde ik
in totaal zes staafmagneten. Om alle
spelonderdelen van mijn strategiespel
met magneten te voorzien, had ik dus in
totaal 222 magneten nodig. Tenslotte
heb ik het landschap met wat lijm aan
het raampje gelijmd. En klaar waren de
spelelementen van het gezelschapsspel!

Een uitvoerige handleiding voor het
plaatsen van de magneten en spannende informatie over het printen kunt u in
mijn YouTube video bekijken.
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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

          

        

      

    

  

Gebruikte artikelen
S-03-06-N: Staafmagneet Ø 3 mm, hoogte 6 mm (www.supermagnete.nl/S-03-06-
N)

Online sinds: 09.09.2022

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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