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Ook in het bio-laboratorium kan men op onze magneten vertrouwen

Jullie magneten hebben mijn leven weer eens een keer eenvoudiger gemaakt. Ik
werk in een bio-laboratorium en heb bij het werk twee nieuwe toepassingen voor
mezelf gevonden

1. Buisjes reinigen
Ik wilde mijn reageerbuisjes met
pijpenragers en magneten
schoonmaken. De buisjes hebben een
hals van 8 mm doorsnede en zijn voor
elke flessenborstel te nauw. Maar na een
centrifugegang met klein gehakte
bakterieën bij 35 000 toeren per minuut
blijft er aardig wat "vuil" aan de bodem
vastzitten en dat is alleen met veel
moeite weer te verwijderen. Zelfs met
de omgebogen pijpenragers was het
altijd behoorlijk tijdrovend en het
resultaat niet altijd geheel naar wens.

Dus heb ik maar een keer bij wijze van
test een schijfmagneet van het type
S-08-03-N (www.supermagnete.be/
S-08-03-N) van de buitenkant tegen het
buisje gehouden en de pijpenrager in
het buisje heen en weer bewogen. En
zie daar: Binnen een paar seconden liet
het vuil door de aantrekkingskracht op
de pijperager (met zijn binnenste van
ijzerdraad) effectief los en het buisje was
schoon.
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2. Roerstaafje tegenhouden
Vaak moeten platen met een
voedingsbodem van agar worden
gevuld. In de flessen waar de oplossing
in zit, bevindt zich een magneetstaafje
met kunststof ommanteling (het
roerstaafje), om alles goed door te
kunnen roeren zonder bijv. luchtbellen
te veroorzaken. Het probleem hierbij is
dan alleen dat deze magneet niet mee
op de platen zou moeten landen, maar
dat hij bij het uitgieten van de vloeistof natuurlijk de neiging heeft de
zwaartekracht te gehoorzamen.

Ook hier hebben we alleen maar een
S-10-10-N (www.supermagnete.be/
S-10-10-N) op de bodem van de fles
nodig - en het roerstaafje blijft zeker en
vast in de fles.

Daarna kan het kleintje weer aan de
metalen strip en op zijn volgende beurt
wachten.

Gebruikte artikelen
S-10-10-N: Schijfmagneet Ø 10 mm, hoogte 10 mm (www.supermagnete.be/
S-10-10-N)
S-08-03-N: Schijfmagneet Ø 8 mm, hoogte 3 mm (www.supermagnete.be/S-08-03-
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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