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Svævende Grafitskive
 Varenr. 1086846 

Maglev4 (svævende grafitskive over 4 terningmagneter) 

Vejledning 

Selvom terningmagneterne ser ens ud på alle sider, har de magnetisk set to overfor hinanden 
liggende polflader (nord og syd) og fire sideflader. 
For at grafitskiven kan svæve, må magneterne, som skitseret på billedet ovenover, placeres 
antiparallelt, sådan at polfladerne på oversiden arrangeres stjerneformet. I denne konfiguration 
holder magneterne mindre stærkt sammen end hvis de lå med polfladerne mod hinanden. Hvis du
ikke er opmærksom på dette, sættes magneterne oftest “forkert” sammen. En metode til vellykket
svævning er beskrevet i det følgende: 

c-akse
maksimal
diamagnetisme

pyrolytisk grafits
textureret struktur

Hvis de fire terningmagneter er rigtigt sat sam-
men, vil skiven af pyolytisk grafit svæve ovenpå. 
Den diamagnetiske frastødelseseffekt, der her 
anvendes til at svæve, optræder næsten ikke i 
hverdagen: selvom alle materialer i princippet er 
diamagnetisk, overgåes den af paramagnetismens 
stærkere kræfter, med enkelte undtagelser.
De kraftigste diamagnetiske egneskaber (bortset 
fra superledere) udviser pyrolytisk grafit, der er 
karakteriseret ved at de enkelte lag alle er paral-
lelle og i den for grafit typiske hexagonalformede 
atomstruktur. Vinkelret på disse lag, i den 
såkaldte c-retning, er diamagnetismen særlig 
kraftig.

Brugsvejledning



1. Sammensæt en stak af de fire mag
søger magneterne nærmest af sig 
da de kan brække i stykker. Den r
lader sig dreje mod hinanden. 

2. Del nu stakken i midten og opstil 
Begge de to sølvfarvede terninger
nederste skal nu kippes om kanten
erede lille rektangulære plade. De

3. Kip nu den nederste terning i det v
sådan at begge magneter er placer
denne placering kan du ikke læng
mod hinanden). Ved det højre tårn
magnet fremad.

4. Tag nu de venstre magneter i den 
hvorved du fikerer magnetparrene
nu forsigtigt med langsiden mod h

5. Når du nu har lavet et kvadrat af d
centreret over kuben, ... og den vi
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(Normalt er magneterner samm  klar til 'svæve-forsøget')

1) Hvis fingerkrÞfterne ikke rÞkker t
    stykke stof om en skarp bordkant o
    f¬r placeret magneterne rigtigt p¬ b
    placeret en rßd og en grßn prik). 

2) Magneterne vil helst selv dreje sig 
    parrene fast ned mod et h¬rdt under
    sammen.
ensat i æsken,
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neter, hvor polfladerne ligger mod hinanden. Denne stilling 
selv - pas hele tiden på, at terningerne ikke banker sammen, 
igtige placering af magneterne kan du kontrollere, ved at de 

de to små tårne i nogen afstand fra hinanden. 
, der nu ligger øverst, er allerede rigtigt placeret. De 
. Du kan nu markere et af parrene med den medlev-
nne hæfter ligeledes stærkest på en polflade. 

enstre tårn bagud1), 
et antiparallelt. (I 
ere dreje terningerne
 kippes den underste 

venstre hånd og de højre magneter i den højre hånd, 
 godt med tommel- og pegefingre. Sammenfør2) dem 
inanden. 

e fire magneter på denne måde, placeres grafitskiven 
l svæve.

91 Blommenslyst  ·  Danmark   ·   Tlf. 60 6789 96
eurodidact.eu    ·    http://eurodidact.eu

il at kippe magneterne omkring kanten, kan du placere et tyndt 
g bruge den som hjÞlpemiddel. Men vÞr opmÞrksom p¬ at du
ordet igen, inden du fortsÞtter (for at hjÞlpe, er der p¬ billederne

mod de 'forkerte' sider, - derfor kan det hjÞlpe at holde magnet-
lag (med filt eller stof s¬ det ikke ridser) n¬r siderne skal fßres
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