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Hoe kun je
afval scheiden
met techniek?
Als je alle afval wil scheiden in aparte materialen, heb je
wel honderd bakken nodig. Toch willen we zoveel mogelijk
recyclen. Daarom gaat het afval nadat het is ingezameld,
nog naar de nascheidingsfabriek.
Met allemaal verschillende technieken scheiden ze daar alle
materialen van elkaar.
Al die technieken na elkaar, heet een productielijn. Aan het einde van
de productielijnen zijn alle materialen keurig van elkaar gescheiden,
zodat we weer nieuwe producten kunnen maken.
Je bedenkt je eigen productielijn met proefjes. Die mag je zelf
bedenken, maar op de laatste bladzijde staan ook tips. Maak je eigen
thuisfabriek en probeer het maar eens uit!
Deze opdracht doe je zelf thuis. Je kunt natuurlijk samenwerken met
je groepsgenoten. Online of in het echt.
Veel plezier!
Het MEC Team
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Wat ga je leren?
Afval scheiden met techniek
• Je ontdekt dat er ook veel verschillende soorten plastic
bestaan met hun eigen kenmerken.

• Je ontdekt hoe je met verschillende technieken
verschillende materialen uit elkaar kunt halen.

• Je kunt uitleggen wat een productielijn is en daar
voorbeelden van noemen.
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Stap 1

Afval scheiden is makkelijker
gezegd dan gedaan. Je hebt
bijvoorbeeld wel 10 soorten
plastic. Ze zien er vaak
hetzelfde uit. Hoe kun je afval
scheiden door techniek te
gebruiken? Dat ga je doen
in deel 2. Hoe haal je ijzer
op een makkelijke manier
uit het afval? Dat doen ze
door techniek in een fabriek.
Alle verschillende stapjes na
elkaar, heet een productielijn.
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Om afval te scheiden in allemaal aparte
materialen, heb je wel honderd bakken
nodig. Je hebt alleen al tien of meer soorten
plastic. We willen heel graag alles recyclen,
want dan heb je geen grondstoffen meer
nodig. Daarom gaat veel afval naar de
nascheidingsfabriek.
Hoe dat werkt zie je in dit filmpje van Klokhuis.

In de fabriek scheiden ze met verschillende
technieken verschillende materialen uit elkaar.
Schrijf op een blaadje welke technieken
achtereenvolgens worden gebruikt om plastic
uit elkaar te halen en daar weer nieuw plastic
van te maken. Je schrijft nu de productielijn op!
Daar krijg je later een opdracht over.
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Verzamel verschillende soorten afval die
jullie maken in je huis. Je gaat die soorten
afval proberen te scheiden in jullie eigen
huiskamerlaboratorium.

Tip!

Bedenk vier proefjes waarmee je verschillende
soorten afval uit elkaar kunt halen. Maak de tabel
en deel hem met je groepsgenoten.

Voer de proefjes uit en
vul de onderstaande tabel in.

Bij het doen van de proefjes kun je foto’s maken,
of iemand anders vragen om het op te nemen op
video, waarbij je uitlegt wat je aan het doen bent.

Een voorbeeld van een proefje staat al in de
tabel. Op de laatste bladzijde staan nog andere
tips, als je zelf geen ideeën hebt voor proefjes.

Beschrijf het proefje

Knip je afval in kleine stukjes. Voo
r blik
heb je een goede kniptang nodig.
En
pas op je handen dat je je niet bez
eert.

Wat voor afval kun je
daarmee scheiden, denk je?

Blijft het drijven of zinkt het?

oten:
groepsgeje n
Deel met’sje
gedaan hebt.
van de proefjes die
• Foto’s of video
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Het scheiden van afval kun je zien als een
productielijn. Een productielijn bestaat uit
verschillende stappen die je in een bepaalde
volgorde gaat doen om tot gewenst resultaat
te komen. In dit geval zo goed mogelijk
gescheiden afval, zodat je er weer nuttige
dingen van kunt maken. Kijk nog eens naar
het filmpje van Klokhuis. En de productielijn
die je daarbij getekend hebt.

Teken op kleine velletjes papier of gekleurde
plakvelletjes welke proefjes jij hebt gedaan om
afval te scheiden. Schrijf in steekwoorden hoe je
daarmee afval scheidt.
Neem een groot vel papier. En plak de briefjes
in de juiste volgorde.
Je kunt het ook op de computer uitwerken, als je
dat liever doet. Maak foto’s of een filmpje van de
productielijn die jij hebt bedacht. Leg het hiermee
uit aan je groepsgenoten.
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Dit zou je gaan leren met deze opdracht. Zet de
letter V voor de dingen die je echt geleerd hebt.
• Je ontdekt dat er ook veel verschillende soorten plastic
bestaan met hun eigen kenmerken.

• Je ontdekt hoe je met verschillende technieken
verschillende materialen uit elkaar kunt halen.

• Je kunt uitleggen wat een productielijn is
en daar voorbeelden van noemen.

or
Tips vopr
oefjes
• Gebruik een magneet om ijzer uit het afval te halen.
• Gebruik een zaklantaarn om te kijken of het afval
doorzichtig is of niet.

• Gebruik een opgeblazen ballon en veeg die langs
je trui. De ballon wordt statisch. Kun je het afval
aan trekken met statische elektriciteit of niet?

• Gebruik een elektrische luchtbedpomp of een

ventilator. Blaast het ene materiaal verder weg
dan het andere?

• Gebruik een emmer met water.
Wat zinkt, wat blijft drijven?
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