
 

Materiaal: een pipet 
  
 

Wat? Een pipet 
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Begrip 
 

Een pipet dient om een nauwkeurige hoeveelheid vloeistof van één recipiënt 
naar het andere over te brengen. 
Dit gebeurt door een pipetteerballon op de pipet te zetten. Met een 
pipetteerballon  kun je de vloeistof in een pipet opzuigen en ze er terug uit 
laten. Er staan verschillende letters op de ballon met volgende betekenis: 

 A: dient om de lucht uit de ballon te drukken zodat er vloeistof 
aangezogen kan worden.  

 S: dient om vloeistof in de pipet te zuigen.  
 E: dient om vloeistof gecontroleerd af te geven.  
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Een pipet wordt meestal vastgezet tegen een statief met klem en noot. 
 
Je hebt veel verschillende soorten pipetten, bijvoorbeeld: 
 
De gegradueerde pipet 
 
Met een gegradueerde pipet kan je meerdere volumes afmeten.  
 
 
 
 

 
 
Volumepipet/volpipet 
 
In een volpipet krijg je meer vloeistof dan in een gegradueerde pipet.  
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Pasteurpipet 
 
Pipet voor zeer kleine hoeveelheden. 
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Extra weetjes 
 
 

De eerste eenvoudige pipetten werden gemaakt uit glas, zoals Pasteur pipetten. 
Grote pipetten blijven in glas vervaardigd worden; anderen zijn in samendrukbaar 
plastic gemaakt voor situaties waar een exact volume niet nodig is. 
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De eerste micropipet werd in 1957 gepatenteerd door dr. Heinrich Schnitger 
(Marburg, Duitsland). De oprichter van het bedrijf Eppendorf, Dr. Heinrich Netheler, 
erfde de rechten en begon de commerciële productie van micropipetten in 1961. 
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Originele  eerste micropipet 
Er bestaan ook alternatieven voor een pipet zoals bijvoorbeeld een spuit. 
 
De A van een pipetteerballon komt van 'Auslass' dat dus staat voor het 
indrukken van de ballon. De S komt van 'Saugen' betekent, dus het opzuigen 
van de vloeistof en de E komt van 'Entleeren' dat 'legen' betekent. 
 

Experiment  
 

Materiaal 

 Volpipet 

 Gegradueerde pipet 

 Pipetteerballon 

 2 maatbekers 
 

Experiment 
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1. Vul één maatbeker met water (tot ongeveer aan de helft). 
2. Neem de volpipet. 
3. Plaats de pipetteerballon op de pipet. 
4. Verwijder de lucht uit de ballon door 'A' te gebruiken. 
5. Zuig m.b.v. de ballon het water omhoog (dit doe je door op 'S' te 

duwen). 
6. Meet exact 10ml water. 
7. Doe het water in de lege maatbeker door op 'E' te duwen. 

 
We doen hetzelfde met de gegradueerde pipet. 
 

PAS OP! Zorg dat het water niet in de ballon komt! 
Waarneming 
 
Volpipet: Je merkt meteen dat het water veel sneller omhoog gaat in het 
bredere stuk. 
 
Gegradueerde pipet: Het gaat heel traag omhoog, hierdoor kan je beter zien 
wanneer het op de lijn komt van bv. 10ml.  
 
Besluit 
 
Bij de volpipet zal al het water uit de pipet lopen, waardoor je een perfecte 
afmeting krijgt. 
 
Bij een gegradueerde pipet (gp) zal beneden nog wat overblijven. Hierdoor is 
het niet perfect af te meten als je alles eruit zou doen. Daarom dient een gp 
voor de mililiters af te meten, zonder er alles uit de moeten doen. 
 

Bronnen 
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Filmpjes  
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