ΕΚΦΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

ΜΔΡΟ ΔΒΓΟΜΟ
ΜΑΓΝΖΣΗΜΟ
MA.005.0
Εεύγορ παβδόμοπθων μαγνηηών.
Bar magnets, pair
Δηαηίζεηαη ζε δηαθνξεηηθά κεγέζε.
α. Μήθνο 55 mm πιάηνο 12mm
β. Μήθνο 110 mm πιάηνο 15mm
γ. Μήθνο 170 mm πιάηνο 22mm
δ Μήθνο 190 mm πιάηνο 28 mm

ΜΑ 005.1
Μαγνήηηρ παβδόμοπθορ Alnico
AlNiCo bar magnetes, pair
Πνιύ ηζρπξόο καγλήηεο, θαηαζθεπαζκέλνο από εηδηθό θξάκα
αινπκηλίνπ - ληθειίνπ - θνβαιηίνπ.
Μήθνο 120 mm πιάηνο 20 mm

ΜΑ.006.0
ηήπιγμα μαγνηηών
Bar magnet swivel support
Καηάιιεια δηακνξθσκέλε ππνδνρή από επηληθεισκέλν
νξείραιθν, πάλσ ζηελ νπνία εδξάδνληαη ξαβδόκνξθνη
καγλήηεο, δηαθόξσλ ζρεκάησλ.
Τν ζύζηεκα πεξηζηξέθεηαη ειεύζεξα ρσξίο ηξηβή καδί κε ηνλ
καγλήηε νξηδόληηα θαη εδξάδεηαη πάλσ ζε κνλσηηθό ζηύιν.
ΜΑ 010.0
Μαγνήηηρ πεηαλοειδήρ με οπλιζμό
Horseshoe magnet with armature
Μόληκνη καγλήηεο ζρήκαηνο U από αηζάιη.
Φέξνπλ νπιηζκό γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο καγλεηηθήο ηνπο
ηθαλόηεηαο.
Δηαηίζεληαη ζε δηάθνξα κεγέζε:
α. Ύςνο 47 mm νιηθό πιάηνο 50 mm
β. Ύςνο 65 mm νιηθό πιάηνο 55 mm
γ. Ύςνο 80 mm νιηθό πιάηνο 62 mm
δ. Ύςνο 105 mm νιηθό πιάηνο 85 mm

ΜΑ 015.0
Μαγνήηηρ κςλινδπικόρ
Cylyndrical magnet
Άιιε κία κνξθή πνιύ ηζρπξνύ καγλήηε
Δηαηίζεληαη ζε δηάθνξα κεγέζε.
ΜΑ.016 Γακηςλιοειδήρ μαγνήηηρ
Ring magnet
Είλαη επίζεο ζεηξά πνιύ ηζρπξώλ καγλεηώλ, θαηαζθεπαζκέλνη
από AlNiCo.
Οη πόινη βξίζθνληαη ζηηο δύν απέλαληη επίπεδεο πιεπξάο.
Η κνξθή απηή ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο ζε κεγάθσλα.
MA.017.0
Μαγνήηερ νεοδςμίος (Εεύγορ)
Neodymium magnets, pair.
Είλαη πνιύ ηζρπξνί καγλήηεο θαη ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ
επίδεημε καγλεηηθώλ θαηλνκέλσλ θαη ηελ δεκηνπξγία ηζρπξώλ
καγλεηηθώλ πεδίσλ.
Εηδηθή θαηαζθεπή από θξάκα ζηδήξνπ-λενδπκίνπ, ζε κνξθή
κηθξώλ θπιίλδξσλ.
ΜΑ 018.0
Μαγνηηική ηαινία
Magnetic strip
Εύθακπηε πιαζηηθή ηαηλία, κε ελζσκαησκέλν καγλεηηθό
πιηθό, πιάηνπο 10mm, πάρνπο 3-4mm ζε δηάθνξα κήθε.
Κόβεηαη κε καραίξη ή ςαιίδη θαη αλνίγνληαη πάλσ ηνπ ηξύπεο
ρσξίο λα ραζνύλ νη καγλεηηθέο ηνπ ηδηόηεηεο.
Χξεζηκνπνηείηαη ζην Σρνιηθό εξγαζηήξην, γηα ηελ θαηαζθεπή
καγλεηώλ ζε δηάθνξα ζρήκαηα

ΜΑ 020.0 Μαγνηηική βελόνη ζε βάζη.
Magnetic needle with base
Αηζάιηλν καγλεηηθό έιαζκα ζε ζρήκα ξόκβνπ.
Μήθνο 100 mm
Σηεξίδεηαη ζε πιαζηηθή βάζε.

ΜΑ 025.0
Πςξίδα.
Compass
Δηαηίζεηαη κεγάιε πνηθηιία θνηλνύ ηύπνπ
δηαθνξεηηθνύ κεγέζνπο σο θαη εηδηθέο ππμίδεο.

ΜΑ 030.0
Πςξίδα μαγνηηικήρ έγκλιζηρ και απόκλιζηρ.
Inclination dip needle
Είλαη ππμίδα κε εηδηθό πεξίβιεκα ην νπνίν πεξηζηξέθεηαη ζε
νξηδόληην ή θαηαθόξπθν επίπεδν, έηζη ώζηε ην όξγαλν εθηόο
από θνηλή ππμίδα, λα κεηξά θαη ηελ γσλία έγθιηζεο ηνπ
καγλεηηθνύ πεδίνπ ηεο γεο.
Χξεζηκνπνηείηαη επίζεο γηα ηελ δηεξεύλεζε ηνπ καγλεηηθνύ
πεδίνπ ελόο καγλήηνπ ή πελίνπ.

ΜΑ.040.0
ειπά μοπιακών μαγνηηών
Molecular compasses
Σεηξά 10 κνξηαθώλ καγλεηώλ κήθνπο 15 mm
ζε πιαζηηθέο δηαθαλείο ζήθεο.

MA 045.0
Δπίδειξη μαγνηηικών γπαμμών ζηο σώπο
Α. Με παβδόμοπθο μαγνήηη
Β. Με πεηαλοειδή μαγνήηη
Ζεύγνο ζπζθεπώλ από δηαθαλέο πιαζηηθό.
Επνπηηθή ζπζθεπή γηα ηελ επίδεημε ησλ καγλεηηθώλ γξακκώλ
ζην ρώξν κέζσ πιήζνπο κνξηαθώλ καγλεηώλ.
Δηαζηάζεηο Ύςνο 200mm Πιάηνο 150mm

ΜΑ 050.0
Αηζαλίνα θπαςόμενη.
Αηζάιηλν ζύξκα, ην νπνίν ζθιεξύλζεθε κε ζέξκαλζε θαη
απόηνκε ςύμε. Με ειαθξηά θάκςε ζπάδεη.
Χξεζηκεύεη γηα ηελ αηζζεηνπνίεζε ηεο έλλνηαο ησλ κνξηαθώλ
καγλεηώλ.

ΜΑ 055.0
Ρινίζμαηα ζιδήπος.
Iron fillings
Πνιύ ιεπηά ξηλίζκαηα ζηδήξνπ κε νμεηδσκέλα ρσξίο
πξνζκίμεηο
Χξεζηκεύνπλ γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ καγλεηηθώλ θαζκάησλ
θ.α.
Σε πιαζηηθό θηαιίδην βάξνπο 500 gr.

ΜΑ 060.0
Γαλβανόμεηπο εθαπηομένηρ
(Πςξίδα ηων εθαπηομένων).
Magnetic field of a coil demonstrator
Απνηειείηαη από: βάζε (ζηελ νπνία πεξηηπιίγεηαη ράιθηλν
ζύξκα ζε ζρήκα ηεηξάγσλνπ πιαηζίνπ) θαη από ππμίδα
δηακέηξνπ 4cm.
Χξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ κειέηε ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ζην
εζσηεξηθό ελόο πελίνπ.
ΜΑ.070.0
ςζκεςή μαγνήηιζηρ και απομαγνήηιζηρ
Magnetizing and demagnetizing apparatus
Χξεζηκεύεη ζην Σρνιηθό εξγαζηήξην γηα καγλή ηηζε ή
απνκαγλήηηζε ζηδεξνκαγλεηηθώλ πιηθώλ.
Επίζεο γηα καγλήηεο πνπ έρνπλ εμαζζελήζεη.
ΜΑ 080.0
Μαγνηηόμεηπο model CT-3.
Tesla meter.
Η ιεηηνπξγία ηνπ βαζίδεηαη ζην θαηλόκελν Hall.
Χξεζηκεύεη γηα ηελ κέηξεζε ηεο καγλεηηθήο επαγσγήο
καγλεηηθνύ πεδίνπ, ηελ επηβεβαίσζε ησλ λόκσλ Ampere θαη
Biot-Savart θ.α.
Πεξηνρή κέηξεζεο 0mT - 2.5Τ

ΜΑ 081.0
Φοπηηό Μαγνηηόμεηπο model CT-5
Πεξηνρή κέηξεζεο 0.1mT – 2.5T

