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Hoe onze Slow-Motion-Video met monolieten ontstond

Slow-Motion-Video
Onze sterkste blokmagneet met de naam MONOLIET (www.supermagnete.ch/dut/
Q-111-89-20-E) heeft een houdkracht van 200 kg. Om deze geweldige kracht beter
voorstelbaar te maken, lieten we allerlei voorwerpen tussen twee MONOLIETEN
verbrijzelen en filmden het geheel met een hogesnelheidscamera. Het resultaat
mag er wezen:
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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.ch/dut/
data_protection#10-verwendung-von-sozialen-medien-videos).

          

        

        

          Nicht einverstanden

          

            Einverstanden

          

        

      

    

  

Hieronder willen wij u graag de "making of" van deze video presenteren.
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Voorzorgsmaatregelen uit
veiligheidsoverwegingen

 • Helm, veiligheidsbril,
werkhandschoenen, kleding met
lange mouwen aantrekken

 • Grote veiligheidsafstand t.o.v. de
botsing der magneten houden

Serieus: Deze magneten zijn echt heftig
en zeer gevaarlijk - men moet persé de
veiligheidswaarschuwingen (www.supermagnete.ch/dut/safety-neodymium) in
acht nemen.

Benodigd materiaal
2 houten platen, UHU MAX REPAIR
(www.supermagnete.ch/dut/WS-
ADH-01), lijmklemmen

1 MONOLIET werd met lijm op de
kleinere houten plaat gelijmd. Daarna
werd de plaat aan een grotere plaat (in
ons geval de groene plaat op de foto) vastgeschroefd. De grotere plaat werd toen
met de lijmklemmen stevig aan de tafel bevestigd.

Rubber hamer en houten wig voor het
scheiden der magneten, sterke
stofzuiger voor het opzuigen van de
klaaglijke resten der ten prooi gevallen
voorwerpen.

Is dat leedvermaak, Matt?

Onschuldige voorwerpen als prooi - in
ons geval botten, een glas siroop,
porceleinen beeldjes, een ei en droge
brezels. De porseleinen figuren hebben
we overigens erg voordelig in de
kringloopwinkel gekocht.
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De achting voor deze magneet is groot ...

Minstens 5 slachtoffer-monolieten met
aangelijmde houten greep. De houten
greep diende voor het zekere
vasthouden en zorgde ervoor, dat de
magneten rechtop tegen elkaar botsten
en niet onderweg omvielen.

Waarom praten wij over "slachtoffer-
monolieten"? Wel, nauwelijks een
hiervan overleefde de heftige botsingen
schadevrij - vooral de hoeken en de
epoxy coating kregen het ook zwaar te
verduren.

Hogesnelheidscamera in positie

Hogesnelheidscamera, nog 2 andere
camera's voor de geluidsopname en de
opname op normale snelheid.

Goede belichting, massieve tafel,
afdekfolie in de hele ruimte, acrylglas
platen ter bescherming van de personen
en de camera's.

Klinkt als veel werk? O ja, dat was ook
zo! Maar nu kunnen we eindelijk met de
botsingen beginnen.
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Wegstuivende botten
Van drie gekookte kippenbotten, met kleefpasta aan de monoliet bevestigd,
bleven na de botsing alleen bruine botsplinters over. Maar ook de monoliet verloor
hierbij een hoek.

Montage met behulp van kleefpasta

Het moment van botsing

Botsplinters en beschadigde hoek

Botresten nadat de magneten van elkaar
gehaald konden worden
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Glas met siroop wordt
verpletterd
Om de smeerboel te beperken stelden
wij een afdekking van acrylglas over het
glas met knalrode siroop. Ook dat hielp
weliswaar maar in beperkte mate -
kleverige siroop en glasscherven
landden desondanks overal.

Vogeltje wordt verpulverd
Niet eens toekijken wilde dit kleine porceleinen vogeltje met een schattig strikje -
hij sloot al voor de botsing zijn ogen.
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Het moment van botsing: Een wrede ongelijke
strijd

Kon alleen nog aan de hand van zijn strikje
worden geïdentificeerd: Onfortuinlijk vogeltje

Ei gebarsten
Aangezien wij al vermoedden dat deze botsing een puinhoopje zou kunnen
worden, beschermden wij de camera bijzonder goed met de acrylglazen plaat -
een wijs besluit. Nog slimmer was het geweest, ook onze kledij en de wand tegen
spetters te beschermen.
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Krakelingen exploderen
Ook drie krakelingen naast elkaar hadden geen kans tegen de gebalde kracht der
monolieten.

Dikke gans krijgt de volle laag
Tijd voor een echte uitdaging: Deze gans van keramiek was minstens 8 cm dik. Er
waren daarom interne weddenschappen, of dat überhaupt zou lukken. Maar de
monolieten hebben ons wederom uit de droom geholpen.
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Porceleinen bloem wordt
verbrijzeld
Niet de geringste kans had deze
porceleinen bloem:

De klaaglijke resten van de bloem

Magneten weer uit elkaar halen
Alleen met behulp van rubber hamer,
houten keil en aanzienlijke
krachtsinspanning konden de
monolieten telkens weer van elkaar
worden gehaald. Deze taak lieten wij
graag aan Matt over. De tafel moest
worden vastgehouden, om de
magneten überhaupt van elkaar te kunnnen halen.
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Finale: Monoliet tegen monoliet
Een regelrecht vonkenvuurwerk ontstond dan bij de finale, toen wij twee
monolieten ongeremd tegen elkaar lieten stoten. Verrassend was het, dat de
vastgeschroefde magneet rechts nauwelijks een kras opliep, terwijl de linker
magneet te pletter sloeg.
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Van het een komt het ander: Wat er alles misging
De rotzooi, die deze botsingen in onze werkplaats veroorzaakten, was aanzienlijk.
Bijzonder erg waren het kapotgeslagen ei, dat zich in de complete werkplaats tot
aan het plafond verdeelde, en de kleverige rode siroop, die, vermengd met
glasscherven, alleen met handschoenen kon worden weggeboend. Het idee, de
vloer grotendeels af te dekken en de camera's met platen acrylglas te beschermen,
bleek daarom absoluut juist.
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Spetters eigeel overal in de werkplaats
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Spetters eigeel op de vloer, schoenen en equipment.

Frambozensiroop gemengd met glasscherven
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We hebben desondanks veel plezier gehad

Gebruikte artikelen
Q-111-89-20-E: Blokmagneet 110.6 x 89 x 19.5 mm (www.supermagnete.ch/dut/
Q-111-89-20-E)

Online sinds: 08.01.2015

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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