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De droom van de "vrije energie" gaat verder

Einde 2007 schreef ons meneer F.: "De bij u bestelde magneten Q-30-10-05-N
(www.supermagnete.de/dut/Q-30-10-05-N) heb ik voor een testopstelling van een
magneetmotor gebruikt. Ik gebruikte 62 magneten voor deze opstelling, die ik
voor experimenten met telkens nieuwe magneetconstellaties gebruik. Op de foto
is duidelijk de afscherming van de tegenpolen door ijzeren schijven te zien.

Deze afscherming kan als succesvol worden beschouwd. Maar helaas heeft zij het
nadeel, dat de werkende pool wordt afgezwakt. Daarom zijn met alleen de hulp
van de zwaartekracht (door de onbalans van de rotor) slechts twee omdraaiingen
mogelijk.

Ik moet dus nog veel daaraan werken."
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Halverwege 2009 komt een update: "Bij
mijn nieuwste opbouw met hetzelfde
magneettype (maar nu met nog 11
magneten) ligt de afscherming direkt
tegen de magneet. Daardoor heb ik op
de rotor in de draairichting t.o.v. de
tegenmagneet (stator) geen weerstand.
Zodoende wordt de rotormagneet door
de statormagneet aangetrokken en
verder uit het aantrekkingsbereik van de
statormagneet gelingerd.

Dat werkt op zich prachtig - wanneer ik
echter de kring met meer magneten
sluit, storen ze elkaar en niets
functioneert meer.

Nu is het dus nodig, verder onderzoek te
doen om ook dit probleem op te lossen.

Ik ben werktuigbouwkundig
constructeur en ik kon altijd al - ondanks
veel kritiek van collega's - op mijn
gevoel afgaan of het prototype van een
machine uiteindelijk zal functioneren. Bij
de magneetmotor heb ik een goed
gevoel.

Wanneer ik het niet voor elkaar krijg,
dan zeker iemand anders."

Opmerking van het supermagnete team: Een zogenaamde "magneetmotor", die ooit
eens "vrije energie" moet opwekken, kan volgens de geldende natuurkundige
wetten niet bestaan. Desondanks bestaat er een erg grote uitvindersgemeenschap,
die met grote hardnekkigheid telkens weer probeert zo'n motor te bouwen. Het
prototype van meneer F is zonder twijfel heel professioneel gebouwd. Of iemand
anders er ooit in zal slagen een functionerende magneetmotor te bouwen, wagen
wij te betwijfelen - indien toch, dan zou dit de technisch meest revolutionaire
uitvinding van de laatste 5 000 jaar zijn. Maar onze onbeduidende mening heeft er
tot nog toe niemand van afgehouden, het desondanks te proberen.

Gebruikte artikelen
Q-30-10-05-N: Blokmagneet 30 x 10 x 5 mm (www.supermagnete.de/dut/
Q-30-10-05-N)
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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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