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Eπιστροφή στο μέλλον

Οι περισσότεροι μηχανολόγοι και ιδιαίτερα  εκείνοι οι οποίοι είναι

συνδεδεμένοι άμεσα με παραγωγή σε εργοστάσια, εργοτάξια κλπ,

αποβλέπουν σε πιθανές λύσεις οι οποίες θα διευκόλυναν το εργα-

τικό δυναμικό στη δουλειά του, θα επιτάχυναν την παραγωγή ενώ

ταυτόχρονα θα προσέφεραν ασφάλεια για τη σωματική ακεραιό-

τητα όλων μέσα στο χώρο.

Οι μαγνήτες δεν είναι  κάτι το καινούριο, παρόλα αυτά χρησιμο-

ποιούνται πολύ λιγότερο από τον κόσμο της παραγωγής και της

κατασκευής σήμερα. O κυριότερος λόγος είναι η έλλειψη ενημέ-

ρωσης. Οι εφαρμογές που προσφέρουν είναι ατελείωτες, η ασφά-

λειά  τους εγγυημένη, ενώ από οικονομικής πλευράς σίγουρα απο-

τελούν  μία σωστή και χωρίς ρίσκο επένδυση. Το πεδίο εφαρμο-

γής τους ξεκινάει από μαγνητικές βάσεις οι οποίες συγκρατούν

μέταλλα για ανύψωση και μεταφορά, και εξαπλώνεται έως και τη

χρήση μαγνητικών βάσεων (φωλιές συγκράτησης) για τη στήριξη

μετάλλων υπό καθορισμένη γωνία προς ηλεκτροσυγκόλληση.

Eπιστροφή στο

μέλλον

Mαγνήτες και εφαρμογές στη βιομηχανική παραγωγή



Τα τρία γνωστά είδη των

μαγνητών είναι οι μόνιμοι

μαγνήτες, οι ηλεκτρομαγνήτες

και οι μόνιμοι ηλεκτρομαγνήτες.

Το εύρος του μαγνητικού

πεδίου και η δύναμη έλξης τους

εξαρτάται από το υλικό του

μαγνήτη. Τα μαγνητικά υλικά με

σειρά ισχυρότητας είναι τα

κεραμικά, τα alinco, και το

νεοδίμιο.

ΜΟΝΙΜΟΙ ΜΑΓΝΗΤΕΣ

Οι μόνιμοι μαγνήτες

ενεργοποιούν το πεδίο τους ή

το απενεργοποιούν μηχανικά με

τη χρήση μοχλού ο οποίος

βρίσκεται στο ανοξείδωτο

περίβλημά τους. Ο κάθετος

άξονας του μοχλού, ο οποίος

είναι ικανός να ανεβοκατεβάζει

τη μαγνητική πλάκα  στο

εσωτερικό του περιβλήματος 

(μαγνητική συσκευή )

αυξομειώνει το εύρος του

πεδίου ελέγχοντας έτσι την

δύναμη έλξης των μετάλλων.

Παρόλα αυτά οι μόνιμοι

μαγνήτες έχουν περιορισμένες

δυνατότητες και η δύναμη του

μαγνητικού πεδίου υστερεί σε

σχέση με τους

ηλεκτρομαγνήτες και τους

μόνιμους ηλεκτρομαγνήτες.

Ειδικά στην περίπτωση του

κενού αέρος, οι

ηλεκτρομαγνήτες είναι αισθητά

πιο ισχυροί από ότι οι μόνιμοι.

Είναι γενικά αποδεκτό και

σύμφωνα με το ANSI B30.20 ότι

οι μόνιμοι μαγνήτες έχουν

εφαρμογή σε ό,τι απαιτεί

περιορισμένης ισχύος μαγνητικό

πεδίο.

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΕΣ

Ο τρόπος λειτουργίας τους

βασίζεται στη ροή ρεύματος

μέσα από επαγωγέα  πηνίου. Τα

συνήθη μεγέθη τους ξεκινάνε

από 30 έως 100 ίντσες (762-

2540)mm. Οι τετράγωνοι κυρίως

σε σχήμα μαγνήτες,

χρησιμοποιούνται για την έλξη

πολλών ταυτόχρονα

σιδηρούχων μετάλλων. Τέτοιου

είδους απαιτήσεις εμφανίζονται

στους χώρους όπου γίνεται

διαχείριση πρώτων υλών,

σιδηρούχων βιομηχανικών

απορριμμάτων κλπ. Οι μαγνήτες

αυτής της χρήσης συνήθως

είναι τετραπολικοί η διπολικοί

και έχουν ικανοποιητικές

αντοχές σε υψηλές

θερμοκρασίες.

Επειδή οι ηλεκτρομαγνήτες

όταν πάψουν να

τροφοδοτούνται από ηλεκτρικό

ρεύμα χάνουν τις ελκτικές τους

ικανότητες, για λόγους

ασφαλείας περιέχουν στον

εξοπλισμό τους μπαταρία. Με

αυτόν τον τρόπο αποφεύγεται ο

κίνδυνος ατυχήματος, εάν για

κάποιο λόγο διακοπεί η παροχή

ρεύματος.

ΜΟΝΙΜΟΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΕΣ

Η τεχνολογία των μόνιμων

ηλεκτρομαγνητών ξεκίνησε το

1960. Το σκεπτικό πίσω από το

σχεδιασμό τους είναι ο

συνδυασμός των θετικών

χαρακτηριστικών του μόνιμου

μαγνήτη και της ευκολίας και
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