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Tekst 4
Deze tekst hoort bij de opgaven 15 en 16.

Ben je klaar op de wc? Dan trek je door. Heel logisch. Meestal druk je een knop in op öe stortbak. ln oude wc's
moet je nog aan een touwtie trekken.

De stortbak is gevuld met water. Als er op de knop gedrukt wordt of aan het touwtje getrokken wordt, gaat er een

soort klep open. Met de plens water uit de stortbak stort de plas en poep naar beneden door de wc. Als de

stortbak leeg is, sluit de klep de bak weer af en direct daarna wordt de stortbak opnieuw met water gevuld.

Als de ontlasting doorgespoeld is, komt het spoelwater onder de toiletpot langs een speciale constructiel de
zwanenhals. Dit is een buis die op de hals van een zwaan lijkt. DÉ komt door de bocht die in de buis zit. Door deze

vorm van de buis worden nare luchtjes afgesloten door een laagje water. De nare geurtjes blijven hierdoor weg
uit de wc.

Onder het huis zit de buis van het toilet aangesloten op het riool.

Tekst 5
Dezetekst hoort bij de opgaven 17,18,19 en 20.

Als het vriest, kan het spekglad worden op de weg. Gelukkig zíjn er strooimachines die glijpartijen en botsingen
voorkomen. Deze machines strooien zout op straat, waardoor sneeuw en ijs smelten, maar hoe werkt zo'n ding?

Een van de grootste fabrieken die zoutstrooimachines bouwt, staat in Nederland. Deze machines worden op
vrachtwagens of op aanhangers gezet. Er zijn grote machines voor de snelwegen en kleintjes voor de fietspaden.

Per jaar worden er ongeveer 1750 gebouwd. ln de winter is het extra druk, dan maken ze er wel 75 per week,

Een van de belangrijkste onderdelen van de strooimachine is de zoutbak. Daarin komt het zout. ln een

gemiddelde strooimachine past 4800 kilo zout. Om de wegen een beetje stroef te houden, is 5 gram zout nodig
per vierkante meter. Dat is één vol theelepeltie. Zo kan de strooidienst uitrekenen dat die 4800 kilo genoeg is voor
een rit van Amsterdam naar Breda (115 kilometer).

Een lopende band brengt het zout vanuit de zoutbak naar de achterkant van de wagen. Daar valt het op een grote
draaischijf. ïidens het strooien draait de schijf zo hard, dat het zout alle kanten op vliegt. Uit de zijkanten van de

zoutbak stroomt water, dat vermengt zich met het zout. Dit prutje heet natzout. Natzout zorgt ervoor dat het zout
aan de weg plah en niet wegwaait. Als er al sneeuw ligt, wordt er gewoon zout gestrooid.

De strooimachine staat op de vrachtwagen. De chauffeur bedient vanachter zijn stuur met een aantal knoppen de

strooimachine. Ër is een soort TomTom in het dashboard gebouwd die precies weet waar en hoeveel er gestrooid
moet worden,
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