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Zo beschermen zich blotevoetenwandelaars tegen roestige spijkers op de
grond

Magneetbezem met blokmagneten

Na ... bleven vele spijkers onbemerkt in
het grind rond om het huis liggen. Dat is
niet erg gezond voor blote-voeten-
lopers...

We hadden nu het idee, 15
blokmagneten Q-15-15-08-N (www.
supermagnete.it/dut/Q-15-15-08-N) op
een plat stuk messing (ca. 30 cm lang)
op een onderlinge afstand van ca. 3 cm
met plakband te bevestigen. Hiervoor
zijn beslist twee personen nodig, omdat
de blokmagneten elkaar zeer sterk aantrekken! Om de magneten te beschermen,
hebben we het gehele messingband met een scheurvaste tape omwikkeld.

Daarna hebben we de zo omwikkelde plank met plakband aan het uiteinde van
een kortharige bezem bevestigd. Nu moesten we alleen nog maar de bezem
geduldig in naast elkaar liggende banen over het grind trekken.

Het resultaat was verbazingwekkend: In
totaal konden we op deze manier 1,5
kilo roestige spijkers "oogsten", die we
daarvoor met het blote oog niet hadden
gevonden!

Magneetbezem met schijfmagneten
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Aanvulling van onze klant Ulrich Prinz,
Esslingen am Neckar (Duitsland):

Ik wilde mijn eigen versie van de
magneetbezem bouwen. De door u
geleverde magneten hebben in hun
werking niet gefaald! Ik heb vijf
neodymium schijfmagneten S-30-15-N
(www.supermagnete.it/dut/S-30-15-N)
en twaalf ferriet schijfmagneten (FE-
S-25-15 (www.supermagnete.it/dut/FE-
S-25-15)) in een plank (40 x 7 x 2 cm)
met gaten (verzinkboor 30 mm resp. 25 mm) verzonken. Het geheel heb ik daarna
met doorzichtig pakkettape omwikkeld en met een sterk stuk touw, dat ik door
schroefogen heb gevoerd, onder een luiwagen gebonden.

Op de oprit (grasweggetje) en rondom
de boerderij in het hoge Zwarte Woud
hebben wij na een sanering van het
300 m² grote dak in het jaar 2008 door
langzaam trekken over het kort
gemaaide grasveld (kriskras, ook
diagonaal) tijdens de pinksterdagen
ongeveer 600 g metaalresten
bijeengezameld: Roestige spijkers en
schroeven, spijkerkoppen, haken,
smeedspijkers, stukken ijzerdraad,
hoefijzers van schoenen en nog veel
meer - in totaal 221 verschillende delen,
die nu niet meer in onze autobanden of
in de voeten van de kleinkinderen of van
dieren kunnen raken.

De financiële en persoonlijke moeite
staan in een zeer goede verhouding tot
het succes. Waarschijnlijk liggen er nog
metalen delen dieper in de grond, maar
die storen ons niet meer. Misschien krijgen we er nog een paar te pakken tijdens
een tweede actie.

Een magnetische hark als alternatief voor de magneetbezem
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Aanvulling van onze klant Siegfried,
Villach (Oostenrijk):

Ik bezit een houtopslagplaats, waar vaak
schroeven, spijkers en andere metalen
voorwerpen in het rond liggen. Deze
zouden voertuigbanden kunnen
beschadigen. Ik kreeg het idee, tijdens
het samenharken van de houten spanen
deze metalen voorwerpen in dezelfde
werkstap te kunnen inzamelen.
Daarvoor heb ik van een oud
gereedschap met magneten, schroeven
en een beetje blik een magnetische hark gemaakt.

De steel heb ik van een oude schop of bezem hergebruikt. Allereerst heb ik een
passende, ca. 65 cm lange en 4 x 6 cm dikke houten lat gekocht en die een beetje
scheef afgeschuurd. Voor de 15 cilindervormige neodymium magneten van het
type S-10-10-N (www.supermagnete.it/dut/S-10-10-N) boorde ik op een afstand
van 4 cm gaten in de houten lat en lijmde de magneten vervolgens in de
boorgaten. Ter bescherming en zekering van de magneten knipte ik bovendien
een 65 cm x 10 cm dunne strip metaalplaat op maat, boog hem recht en schroefde
hem aan de houten lat vast.

Om van de magneetbezem een
magneethark te maken, plaatste ik naast
elke magneet een 6–8 cm lange
houtschroef. Deze maken de
ondergrond los, terwijl aan de
magneten spijkers en schroeven blijven
hangen. Tenslotte verzegelde ik de
houten lat nog met vernis, zodat hij
weersbestendig werd.

Gebruikte artikelen
15 x Q-15-15-08-N: Blokmagneet 15 x 15 x 8 mm (www.supermagnete.it/dut/
Q-15-15-08-N)
WS-PUT-04: Magnetische inzamelhulp (www.supermagnete.it/dut/WS-PUT-04)
S-30-15-N: Schijfmagneet Ø 30 mm, hoogte 15 mm (www.supermagnete.it/dut/
S-30-15-N)
FE-S-25-15: Schijfmagneet Ø 25 mm, hoogte 15 mm (www.supermagnete.it/dut/
FE-S-25-15)
15 x S-10-10-N: Schijfmagneet Ø 10 mm, hoogte 10 mm (www.supermagnete.it/
dut/S-10-10-N)

Online sinds: 21.04.2009

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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