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Hiermee worden stalen kogeltjes verschoten - heel indrukwekkend!

Om kleine kogelmagneten af te schieten, heb ik zelf een zogenaamd Gauss kanon
gebouwd. Dit staat ook bekend als Gauss pistool of Gauss geweer.

Benodigd materiaal

 • Houten lat
 • Plakband
 • 5 Kubsmagneten W-12-N (www.supermagnete.it/dut/W-12-N)
 • 11 Stalen kogels ST-K-13-N (www.supermagnete.it/dut/ST-K-13-N)

Handleiding voor de bouw van een Gauss kanon
Voor de bouw van het Gauss kanon dient men meerdere kubusmagneten van het
type W-12-N (www.supermagnete.it/dut/W-12-N) (of als alternatief: blokmagneten)
achter elkaar op een stijve plank of in een rail monteren. Het beste is het om de
magneten zo vast te lijmen dat ze elkaar aantrekken; wanneer de magneten elkaar
afstoten draaien ze veel eerder weg onder het plakband.

Dan achter elke magneet twee staalkogels 13 mm (www.supermagnete.it/dut/ST-
K-13-N) los plaatsen. Om vervolgens een schot met het Gauss pistool te geven,
plaatst men vlak voor de voorste magneet (de linkste op de foto) nog een stalen
kogel. In het hieronder ingevoegde videofragment wordt getoond, hoe het
zelfgebouwde Gauss kanon werkt.

Video
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Een bouwhandleiding en slow-motion-opnames van het Gauss-kanon in actie is
hier te zien:

  

    

      

        

          

          

            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.it/dut/
data_protection#10-verwendung-von-sozialen-medien-videos).

          

        

        

          Nicht einverstanden

          

            Einverstanden

          

        

      

    

  

Opmerking van het supermagnete-team:  een vergelijkbare klantentoepassing
is het project "Lanceerhelling" (www.supermagnete.it/dut/project68).
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Gebruikte artikelen
4 x W-12-N: Kubusmagneet 12 mm (www.supermagnete.it/dut/W-12-N)
9 x ST-K-13-N: Staalkogels Ø 12,7 mm (www.supermagnete.it/dut/ST-K-13-N)
9 x ST-K-08-N: Staalkogels Ø 8 mm (www.supermagnete.it/dut/ST-K-08-N)
9 x ST-K-10-N: Staalkogels Ø 10 mm (www.supermagnete.it/dut/ST-K-10-N)
9 x ST-K-20-N: Staalkogels Ø 20 mm (www.supermagnete.it/dut/ST-K-20-N)

Online sinds: 30.10.2008

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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