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Zeep is al zo oud als de wereld. De Babyloniërs 
schreven het recept ervoor al op hun kleitabletten. 
De bereiding is eenvoudig: kook vet met loog. Dit 

levert een substantie op die allerlei vuil kan verwijderen. 
Lange tijd werden deze klassieke zepen ook gebruikt voor 
het schoonmaken van kleding. Maar in de moderne was
middelen is nauwelijks nog zeep te bekennen. Het zijn 
uitgekiende mengsels geworden van tientallen verschillende 
componenten, elk met hun specifieke werking.
Er bestaan immers veel verschillende soorten vuil – denk 
maar aan vet, chocola, gras, modder en wijn. Elke vlek ver
eist een eigen verwijderingstactiek. Bovendien is het assorti
ment textielstoffen stevig uitgebreid; ook alle vezels vragen 
om een specifieke behandeling. En ten slotte moet er steeds 
milieuvriendelijker gewassen worden: met lagere tempera
turen, minder water én in kortere tijd.

Wasmiddelfabrikanten anticiperen op deze ontwikkelingen 
en passen hun producten voortdurend aan. Surfactanten, 
waaronder zeep en vele synthetische varianten, spelen een 
hoofdrol in het schoonmaakproces. Enzymen, bleeksyste
men, kleurbeschermers, witmakers en waterontharders 
doen de rest. Fabrikanten maken er een gebalanceerd 
mengsel van dat aan al hun eisen voldoet.

In deze Chemische Feitelijkheid
• De Context: Van wastobbe naar wasmachine. Wassen is de 

afgelopen decennia een stuk gemakkelijker geworden. 
• De Basis: Welke stoffen zitten er in moderne 

wasmiddelen? Wat doen ze en hoe werken ze?
• De Diepte: Vernieuwing en verbetering staan hoog in het 

vaandel van de wasmiddelenindustrie, die een kennis
intensieve sector is geworden.    |
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tot halverwege de vorige eeuw werd er gewassen met zeep en soda. deze eenvoudige 
middelen maakten plaats voor een compleet nieuw assortiment wasmiddelen. daarnaast 

werd het schrobben, spoelen en wringen overgenomen door de wasautomaat.
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Zeep is al duizenden jaren oud. De 
Babyloniers gebruikten het al. En 
volgens een oude legende ontdek-

ten Romeinse vrouwen dat hun was scho-
ner werd door behandeling met een meng-
sel van dierlijk vet, houtas en regenwater. 
Deze ingrediënten vormen nog steeds de 
basis van zeep. Eind achttiende eeuw werd 
houtas vervangen door loog en kwam 
de industriële zeepproductie op gang. De 
fabricage berustte op het koken van plant
aardige of dierlijke vetten en oliën met 
natrium of kaliumloog. In combinatie 
met water bleek het reactieproduct een 
prima schoonmaakmiddel.

Zeep is een zogeheten oppervlakteactie
ve stof, ook wel surfactant of detergent 
genoemd. De reinigende werking berust 
op de moleculaire structuur van zeep
moleculen. Die bestaan uit een polaire, 
hydrofiele kop (‘waterminnend’) en een 
apolaire, lipofiele staart (‘vetminnend’). 
De polaire kop zorgt voor goede oplos
baarheid in water, terwijl tegelijkertijd 
vuil en vet wordt ingesloten door de lipo
fiele staart van zeepmoleculen. Door deze 
bijzondere moleculaire structuur zorgt 
zeep er ook voor dat water diep in textiel 

kan doordringen en dat er aan het grens
vlak met lucht schuim ontstaat.

Maandag wasdag

Nog maar amper vijftig jaar geleden 
wasten huisvrouwen elke maandag 

op de hand, gewoon in een tobbe met 
een stuk zeep. Erg vies wasgoed werd 
de dag tevoren in de week gezet. Vuil en 
vlekken verwijderden ze door te boenen 
op een wasbord. Daarna werd het was
goed gespoeld en tot slot gedroogd. Het 
bleken gebeurde op de wei in de zon. 
Afhankelijk van de textielsoort waste men 

destijds met een zachte groene zeep of 
een harde Sunlightzeep. Voor vuile witte 
was gebruikte men vaak soda als inweek
middel, maar voor wol en andere fijne 
weefsels was deze alkalische stof niet 
geschikt. Om de was schoon te krijgen 
was veel kennis nodig van vezels, inweek
middelen, zepen en bleekmiddelen.

Een nadeel van zeep is dat het niet goed 
oplost in hard water. Hard water bevat 
calcium en magnesiumionen, waarmee 
zeepmoleculen gemakkelijk reageren tot 
kalkzeep, een onoplosbare verbinding die 
neerslaat op het wasgoed. Hierdoor ontstaat 
een gelige kleur en wordt het wasgoed hard 
en stug. Een ander nadeel van zeep is dat 
het niet gemakkelijk oplost in koud of lauw 
water. Dit is vooral een probleem voor de 
vezelsoorten die niet tegen hoge tempera
turen kunnen, zoals wol. Om de oplosbaar
heid te verbeteren, gebruikte men soms 
zeepvlokken of vloeibare zachte zepen. 

ZelFwerkend

De eerste zogeheten ‘zelfwerkende’ 
wasmiddelen luidden halverwege de 

vorige eeuw een nieuw tijdperk in en 
rekenden af met het aloude gebruik van 

Wasje
 draaien

Water alleen maakt nauwelijks schoon, je hebt een 
wasmiddel nodig.
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waterminnendvetminnend

grondstoffen voor zeep: vet en loog

drie vetzuurketens gekoppeld aan glycerol

natrium-
hydroxide

zeepmolecuul met hydrofiele kop en lipofiele staart

Van Vet naar zeep
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zeep en soda. Het waren samengestelde 
poeders die naast gewone zeep ook bleek
middelen en waterontharders bevatten. 
Dat betekende een grote vooruitgang. 
Het nieuwe middel voorkwam groezelige 
neerslag van onopgeloste zeepzouten op 
het wasgoed en het tijdrovende bleken op 
de wei was niet meer nodig. Revolutionair 
uit die tijd is het wasmiddel Persil, afge
leid van percarbonaat silicaat, de chemi
sche naam van het toegevoegde bleek
middel. Omdat dit bleekmiddel alleen bij 
hoge temperatuur actief is, was Persil het 
eerste wasmiddel dat zowel voor witte als 
bonte was kon worden toegepast. 

Na de succesvolle introductie van de 
eerste generatie zelfwerkende wasmid
delen begonnen fabrikanten verder te 
experimenteren met combinaties van ver
schillende verbindingen. Zij wilden meer 
weten over de werking van zeep en de 
functie van zeep en andere stoffen bij 
het wassen van textiel. Het vetoplossend 
vermogen, de schuimvorming en het ont
staan van kalkzeep werden onderzocht. 
Deze studies vormden de basis voor syn
thetische oppervlakteactieve stoffen als 
vervanger van zeep. 

CheMisCh sleutelwerk

Vlak na de Tweede Wereldoorlog kwa
men in de VS de eerste synthetische 

wasmiddelen op de markt. In die tijd wer
den natuurlijke oliën en vetten als grond

stof voor de zeepproductie schaarser en 
duurder. Deze stoffen waren namelijk 
broodnodig voor de voedingsmiddelen
industrie. Vanwege de lage olieprijs 
boden bijproducten uit de petroleumin
dustrie een aantrekkelijk alternatief. Tetra
propyleenbenzeensulfonaat (TPBS) was 
de eerste synthetische oppervlakteactieve 
stof die als vervanger van zeep op grote 
schaal werd geproduceerd. 

Het TPBSmolecuul bestaat net als zeep 
uit een polaire kop en een apolaire staart. 
Voordeel was dat deze synthetische variant 
veel minder gevoelig is voor waterhard
heid, en bovendien veel goedkoper. Het 
bleek een ideale vervanger van zeep in 
wasmiddelen, totdat enkele jaren later de 
slechte biologische afbreekbaarheid aan 
het licht kwam. De verbinding blijft intact 
na lozing op het riool. Dat leidde destijds 
tot enorme schuimoverlast op oppervlakte
wateren en in waterzuiveringsinstallaties. 
Op zoek naar de oorzaak ontdekte men 
dat de vertakte koolstofketen in de apolaire 
staart de boosdoener was. Die blijkt veel 
moeilijker bioafbreekbaar dan de lange, 
rechte lineaire koolstofketen in zeepmo
leculen. Chemisch sleutelwerk leidde tot 
nieuwe varianten van synthetische surfac
tanten, die wél bioafbreekbaar zijn. 

Daarnaast werden waterontharders ont
wikkeld. De complexerende werking van 
fosfaten bleek geschikt om calcium en 
magnesiumionen uit water te binden. 
Hiervoor gebruikte men voornamelijk 
natriumtripolyfosfaat. Na de alarmerende 
verontreiniging van het oppervlaktewater 
door het gebruik van fosfaten in wasmid
delen, zijn alternatieven ontwikkeld zoals 
zeoliet. In de meeste wasmiddelen zijn 
de fosfaten inmiddels vervangen door 
andere waterontharders. 

Behalve de ontwikkeling van synthetische 
surfactanten en waterontharders, kwam de 
wasmiddelenindustrie in de jaren zestig 
van de vorige eeuw met wasverzachters, 
voorwasmiddelen en antivlekkenmidde
len. Ook verschenen in die tijd de eerste 
biologische waspoeders op de markt met 
enzymen om specifieke vlekken te verwij
deren. 

kraChtenspel

Wasmiddel en water zijn verantwoor
delijk voor het oplossen en ver

wijderen van vet en vuil uit textiel. Maar 
daarnaast is beweging nodig om de vuil
deeltjes los te maken van de vezels. Ook 
de temperatuur van het waswater speelt 
een belangrijke rol bij vuilverwijdering. 
Denk aan vet dat bij hoge temperatuur 

meer vloeibaar wordt en makkelijker weg
spoelt. Ten slotte is tijd een beslissende 
factor. De textielvezels moeten intensief 
worden bevochtigd zodat de vuildeeltjes 
losweken. Dat kost tijd.

Net als de keuze voor het meest geschik
te wasmiddel en de juiste dosis hangen 
ook de optimale wastijd en beste tempe
ratuur af van het type textiel en de aard 
en mate van verontreiniging. Dankzij 
de grote keuze aan wasmiddelen en 
de beschikbaarheid van talrijke waspro
gramma’s op de huidige wasautomaten 
is wassen niet langer een ambachtelijke, 
tijdrovende en arbeidsintensieve taak 
van de huisvrouw. Vandaag de dag kan 
een kind de was doen.         |

Zeepmoleculen sluiten met hun staart het vuil 
in en lossen het met de kop op in water. Ook 

de schuimvorming is het gevolg van de opper-
vlakte-activiteit. De zeepmoleculen gaan aan het 
wateroppervlak zitten, zodat de kop in het water 
kan blijven, maar de staart in de lucht steekt. 
Na roeren van zo’n sopje van water met zeep, 
ontstaan luchtbellen. Heel veel belletjes samen 
maken schuim. Veel schuim is voor veel mensen 
een bewijs dat het middel goed reinigt. Maar de 
surfactanten die in het schuim zitten, zitten niet 
in het waswater en dragen dus niet bij aan het 
wasproces.                 |

vet

water
water

 Schuimend en Schonend

De aard van de textielvezel speelt bij 
verwijdering van vuil een grote rol. In 

Nederland bestaat ongeveer 70 procent van 
het totale wasgoed uit katoen. De resteren-
de 30 procent is wol, polyamide, polyacryl, 
polyester, zijde en allerlei mengsels van 
deze materialen met katoen.           |

wassen strijken chemisch
reinigen

bleken trommel
drogen

Ken je etiKet

• In Nederland wordt ongeveer 1,5 textiel-
was per persoon per week uitgevoerd. Dat 
was 15 jaar geleden nog 1,2. We wassen 
drie keer per week af en gaan meer dan 
drie keer per week onder de douche.

• Sinds 1970 is het aantal wassen boven de 
65 °C met 30 procent afgenomen.

• Bijna niemand doet nog een voorwas: 
slechts 4 procent van de wassen wordt 
met voorwas gedraaid. Per was is tegen-
woordig zo‘n 75 gram poeder nodig. Rond 
1975 was dit nog 200 gram.
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moderne wasmiddelen bestaan uit complexe mengsels van tientallen componenten – voor 
elk type vuil een specifieke verwijderaar. maar ook bevatten ze hulpstoffen die het water 

ontharden, kleuren beschermen en het schone wasgoed een lekker geurtje geven.
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ning – veroorzaakt door waterstofbrug
gen tussen de watermoleculen – nemen 
waterdruppels bij voorkeur een bolvorm 
aan. Zonder toevoeging van oppervlakte
actieve verbindingen zouden waterdrup
pels over het textiel rollen, waardoor het 
water moeilijk de vezels binnendringt. De 
tweede belangrijke taak van oppervlakte
actieve stoffen is het losmaken van vuil 
en vet van het textiel. Eenmaal verwijderd 
worden de deeltjes goed vastgehouden; 
olie en vet worden geëmulgeerd en vaste 
deeltjes gedispergeerd – dat wil zeggen 
verdeeld in fijne deeltjes in het sop. De 
bekendste oppervlakteactieve stof is zeep. 
Tegenwoordig worden in wasmiddelen 
synthetische varianten gebruikt, gemaakt 
van grondstoffen uit de olieindustrie. 

Bleken en witten

Kleurstofvlekken zoals wijn, vruchten
sap of koffie zijn moeilijk te reinigen 

met surfactanten. Een oxidatiereactie is 
nodig om de kleurstoffen af te breken. 
Daartoe voegen fabrikanten een bleek
middel toe, meestal natriumpercarbonaat 
of natriumperboraat. Dit zout lost op tij
dens het wasproces. Hierbij komt water
stofperoxide vrij, dat vervolgens ontleedt 
tot water en een reactieve zuurstofgroep, 
die via een oxidatiereactie de kleurstof 
afbreekt. Ontleding van waterstofperoxide 
begint echter pas bij 60 °C en voor maxi
male bleekwerking is zelfs een tempera
tuur van 90 °C nodig. Dat maakt zo’n 
bleekmiddel ongeschikt voor tere weef
sels. Dit probleem is opgelost met het 
toevoegen van een bleekactivator. Meestal 
tetraacetylethyleendiamine (TAED), 
een verbinding die bij lage temperatuur 
(30 °C) reageert met waterstofperoxide. 
Hierbij ontstaat perazijnzuur als reactieve 
zuurstofgroep. 

Het verwijderen van vuil is het 
belangrijkste onderdeel van was
sen, waarbij de aard van de ver

ontreiniging bepaalt hoe dat precies moet. 
Wasmiddelfabrikanten onderscheiden 
vijf verschillende soorten vuil. Allereerst 
het wateroplosbare vuil, zoals suiker of 
zout uit transpiratievocht, dat vrij gemak
kelijk kan worden weggespoeld. Dan zijn 
er de vuil(deeltjes) die onoplosbaar zijn 
in water, zoals modder. Die zijn lastiger, 
want deze deeltjes moeten eerst worden 
losgemaakt van het textiel en als ze een
maal vrij zijn mogen ze er niet opnieuw 
op neerslaan. Een derde type vuil vormen 
de kleurstoffen uit thee of wijn, die eerst 
via oxidatie moeten worden ontkleurd en 
daarna kunnen worden weggespoeld. Een 
vierde soort vormen eiwitten en zetmeel. 

Dat kunnen hardnekkige vlekken zijn, 
maar met behulp van enzymen zijn ze 
wel te verwijderen. Ten slotte zijn er vet
vlekken, bijvoorbeeld uit olie en sauzen. 
Voor het wegwerken van dit soort vlekken 
zijn oppervlakteactieve stoffen nodig. 

Basale wasaCtiviteit

Oppervlakte actieve stoffen – in het 
Engels surfactants – worden ook 

wel wasactieve stoffen genoemd. 15 tot 50 
procent van het wasmiddel bestaat uit ver
schillende soorten surfactanten. Ze vor
men de basis van de waswerking en heb
ben verschillende functies. In de eerste 
plaats zijn deze stoffen in staat de opper
vlaktespanning van water te verlagen, 
waardoor het wasgoed goed bevochtigd 
wordt. Vanwege de hoge oppervlaktespan

een vlekje
 wegwerken
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synthetische varianten

oppervlakte-actieve verbindingen bestaan 
uit een hydrofiele kop die goed oplosbaar 

is in water en een lange apolaire staart die 
goed mengt met vet. afhankelijk van de lading 
worden ze onderscheiden in anionogeen (nega-
tief), niet-ionogeen (ongeladen) en kationo-
geen (positief). anionogene wasachtige stoffen 
schuimen over het algemeen sterk en reinigen 
het beste bij hoge temperatuur. Ze worden in 
wasmiddelen vaak gebruikt in combinatie met 
niet-ionogene, schuimremmende surfactanten. 
sterke schuimvorming is namelijk ongewenst 
bij gebruik in wasmachines.
De kationogene oppervlakte-actieve stoffen 
komen praktisch alleen voor in wasverzachter. 
De positieve kop hecht zich gemakkelijk aan 
negatief geladen oppervlakken van textielvezels 
waarbij de vetzure staart naar buiten steekt. Dat 
maakt dat de vezel zacht aanvoelt.    |

opperVlaKte-actieVe Stoffen
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ders genoemd. Wassen met hard water 
vermindert de werking van surfactanten 
doordat ze een onoplosbare (kalk)neerslag 
vormen met calcium en magnesium
ionen. Hoe groter de concentratie van 
deze ionen, hoe harder het water en hoe 
meer wasmiddel moet worden gebruikt. 
Ofschoon wasmiddelen tegenwoordig 
minder gevoelig zijn voor hard water wor
den onthardingsmiddelen toegevoegd. 
Vroeger vooral natriumtripolyfosfaat, 
tegenwoordig zeolieten, carbonaten of 
citraten. Deze stoffen kunnen calcium en 
magnesiumionen binden. 

Een nieuwe klasse ondersteunende 
wasmiddelcomponenten bestaat uit poly
meren. Polycarboxylaten worden bijvoor
beeld gebruikt om het calciumbindend 
vermogen van zeoliet te optimaliseren en 
polyvinylpyrrolidon (PVP) werkt als kleur
beschermer. PVP stabiliseert verfdeeltjes 
die tijdens het wassen zijn vrijgekomen, 
zodat ze niet kunnen neerslaan op het 
wasgoed. Dit voorkomt vergrauwing van 
kleuren.

Parfum zit in de wasmiddelen om het 
schone goed ook een aangename frisse 
geur te geven. Omdat de gebruikte geur
stoffen – zoals limoneen en citronellol – 
gemakkelijk vervliegen, worden ze ‘ver
pakt’ in polymeerbolletjes. Zowel tijdens 
als na het wassen komen de geurstoffen 
vervolgens langzaam vrij. De was ruikt 
dan veel langer fris.         |
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Het bleekmiddel helpt echter niet tegen 
vergeling. Om wasgoed helder wit te maken 
wordt een zogeheten fluorescer gebruikt, 
een optisch witmiddel dat zich hecht 
aan het textieloppervlak. De fluorescer  
absorbeert uvlicht, dat vervolgens als 
zichtbaar (blauw) licht wordt uitgestraald. 
Dit verhoogt de helderheid en daardoor 
lijkt het textiel witter.

BiologisCh aCtieF

Aan biologisch actieve wasmiddelen 
zijn enzymen toegevoegd. Ondanks 

een hoeveelheid van minder dan 1 pro
cent in het wasmiddel hebben zij toch 
een zeer duidelijk effect op de waswer
king. Toepassing van moderne genetische 
methoden in de biotechnologie maakt het 
mogelijk om wasenzymen goedkoop en 
op grote schaal te produceren. Via protein 
engineering kunnen de activiteit en speci
ficiteit worden verbeterd. 

Omdat elk wasenzym inwerkt op een 
bepaald soort verontreiniging, gebruiken 
fabrikanten verschillende enzymen. Voor 
het verwijderen van eiwitvlekken zijn 

er eiwitsplitsende enzymen, de protea
sen. Eiwithoudend vuil zit in ondergoed 
en luiers, maar ook in allerlei vlekken 
die in het dagelijks leven op onze kle
ding belanden (denk aan bloed, melk 
en andere zuivelproducten). Er is geen 
ander middel bekend dat eiwitvlekken 
zo effectief verwijdert. Proteasen wor
den daarom beschouwd als essentiële 
wasmiddelingrediënten. Naast eiwitsplit
sende enzymen worden in wasmiddelen 
amylasen toegepast voor de afbraak van 
zetmeel (chocolade, pudding, aardappel
puree of sauzen). Voor de verwijdering 
van organische vetten afkomstig van het 
lichaam (kraagjes, manchetten) of uit 
voedingsmiddelen (boter of olie) kunnen 
lipasen worden gebruikt. 

Een vierde enzym in de wasmiddelen
industrie is cellulase. Dit enzym heeft niet 
zozeer een vlekverwijderende werking, 
maar een belangrijke textielbeschermen
de rol. Cellulasen hebben bijvoorbeeld 
een verzachtend effect op het wasgoed 
doordat ze enzymatisch kleine vuildeel
tjes verwijderen tussen de cellulosevezels. 
Daarnaast hebben ze een kleurbehou
dend effect doordat ze de afbraak kataly
seren van zeer kleine vezels en pluisjes op 
het textieloppervlak. Hierdoor wordt licht 
minder verstrooid en ogen de kleuren van 
textiel frisser.

Builders, polyMeren en parFuM

Om het wasproces te optimaliseren en 
de wasactiviteit te versterken wor

den speciale stoffen toegevoegd. Daartoe 
behoren waterontharders, ook wel buil-

enzymen
• protease
• amylase
• glycosidase
• lipase
• cellulase

waterontharder 
• carbonaat
• zeoliet
• citraat

bleekmiddel
• percarbonaat
• perboraat
• bleekactivator

ge
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wasactiviteit

diversen
vlekverwijdering

kleurbescherming

vlekverwijdering

calcium
binding

surfactanten
• niet-ionogeen
• anionogeen
• kationogeen
• zeep (vetzuur)

hulpstoffen
• kleurstof
• zout
• optische witmaker
• complexvormer

parfum
• limoneen
• hexylcinnamal
• geraniol
• benzylsalycilaat
• citronellol

polymeren
• polycarboxylaat
• polyvinylpyrrolidon

ossengalzeep staat bekend als goede vlek-
kenverwijderaar. het komt uit de lever en 

de galblaas van ossen en bevat onder andere gal-
zuren, cholesterol, mucine, lecithine, porphyrine, 
galkleurstoffen en diverse anorganische zouten. 
het is een efficiënte emulgator voor vetten en 
eiwitten, maar niet voor vlekken veroorzaakt door 
andere stoffen.           |

het geheim Van oSSengal

wat zit er in een waSmiddel?

De in het water opgeloste zouten – vooral cal-
cium – reageren met surfactanten in wasmidde-

len. hierbij ontstaat onoplosbaar kalkzeep dat zich 
afzet op het wasgoed en in de machine. hierdoor 
gaat een deel van de waskracht verloren. hoe harder 
het water, hoe meer wasmiddel nodig is. 
De hardheid van water wordt uitgedrukt in graden 
Duitse hardheid (°Dh). hoe hoger dit getal is, hoe 
harder het water.
0 - 8,4 °Dh: zacht water
8,4 -14 °Dh: gemiddeld hard water
> 14 °Dh: hard water.               |

hoe hard iS hard
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Fabrikanten proberen wasmiddelen continu te vernieuwen en te verbeteren. Hun 
grootste uitdagingen: compacte formuleringen en het wassen bij lage temperatuur. 

Vorm en functie van surfactanten spelen hierbij de belangrijkste rol.

industrie focust op
 innovatie
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Deden we vroeger nog vaak een 
kookwas, tegenwoordig vinden 
bijna alle wasprogramma’s plaats 

bij temperaturen tussen 30 en 60 °C. Dat 
spaart veel energie. De trend is dan ook 
een verdere verlaging van de wastempera
tuur. Groot obstakel hierbij blijft de oplos
baarheid van het wasmiddel. Klassieke 
zepen op basis van vetzuren lossen heel 
slecht op bij lage temperatuur en zijn dus 
niet geschikt voor de koude was. Poeders 
lossen wat beter op, maar nog steeds veel 
te langzaam. Een vloeibaar wasmiddel 
blijkt het meest geschikt voor gebruik 
bij lage temperaturen. In vloeistoffen 
vormen de surfactanten namelijk kleine 
micellen die heel snel oplossen, zelfs bij 
lage temperatuur.

Behalve de oplosbaarheid speelt ook de 
temperatuurafhankelijkheid van de was
middelingrediënten een rol. Fabrikanten 
proberen ingrediënten te ontwerpen die 
bij lage temperatuur werkzaam zijn. Zo 
kunnen dankzij toevoeging van een bleek
activator aan het bleeksysteem kleurstof
vlekken al bij 30 °C worden gebleekt – in 
plaats van bij 60 à 90 °C. Voor enzyma

tische wasactiviteit bij lage temperatuur 
biedt de moderne biotechnologie oplos
singen. Met gemodificeerde microorga
nismen kunnen enzymen worden gepro
duceerd met gewenste eigenschappen, 
bijvoorbeeld met een maximale activiteit 
op 20 °C in plaats van 60 °C.

gelvorM

De nieuwste ontwikkeling is koud 
wassen op 15 °C. Dit levert een 

energiebesparing op van maar liefst 76 
procent ten opzichte van wassen op 60 °C 
en 27 procent ten opzichte van 30 °C. 
Voor de koude was ligt Ariel Excel Gel 
in de schappen, waarvan de fabrikant 
claimt dat het een smetteloos schone was 
oplevert bij 15 °C. Behalve activiteit bij 
lage temperatuur is in dit koudwasmiddel 
nog een tweede innovatie gerealiseerd: de 
gelvorm, een uiterst geconcentreerde for
mulering van alle bestanddelen. Dankzij 
deze formulering is minder water nodig 
en dat leidt tot besparing op verpakkings
materiaal en vervoerskosten. 

Om zo’n geconcentreerd wasmiddel te 
maken kun je niet zomaar een deel van het 

oplosmiddel (lees: water) weglaten. Een 
wasmiddel bestaat namelijk voor onge
veer de helft uit een uitgekiend mengsel 
van surfactanten die micellen en andere 
microstructuren vormen. Verandert er 
iets aan de formulering van het mengsel, 
dan stort het precaire evenwicht van de 
vele verschillende componenten in. Er 
vormen zich bijvoorbeeld klonten – zoge
heten flocculatie. De ontwikkeling van 
een nieuw type wasmiddel vereist daarom 
een uitgebreid onderzoek naar de surfac
tanten en hun structuur.

Hoe is men daar bij de gelwasmiddelen 
in geslaagd? Een mengsel van aniono
gene en nietionogene surfactanten is de 
basis voor een textielwasmiddel. Vooral 
anionogene surfactanten zoals LAS 
(lineair alkyl benzeensulfonaat) vormen 
gemakkelijk micellen. Deze micellen, 
met een diameter van circa 10 nm, zijn 
de ideale microstructuur in vloeibare 
wasmiddelen. Ze zijn zeer dynamisch 
en zijn in staat om razendsnel molecu
len uit te wisselen met hun omgeving. 
Daardoor lossen micellen zo goed op in 
waswater.

sinds de jaren negentig van de vorige eeuw werken 
fabrikanten aan compactere wasmiddelen en ener-

giezuiniger productiemethoden. het leidt tot bespa-
ring op grondstoffenverbruik, minder energieverbruik 

bij transport, besparing op verpakkingsmateriaal en 
minder vervuilende afvalstoffen in het milieu.
in het productieproces van een traditioneel was-
middel worden de ingrediënten gemengd in een 
vochtige slurrie van 100 °C. De slurrie wordt met 
warme lucht (300 °C) drooggeblazen. in een alter-
natief proces worden de ingrediënten gemengd in 
een pasta van 50 °C. De pasta wordt gegranuleerd 
en vervolgens gedroogd bij 80 °C. Dit proces kost 50 
procent minder energie.
Voor de ontwikkeling van tweede generatie com-
pacte wasmiddelen is elk ingrediënt van het was-

middel (wasactieve stoffen, enzymen, wateront-
harder en bleekmiddel) bekeken en zo mogelijk 
verbeterd. een silicaatmengsel blijkt bijvoorbeeld 
beter te ontharden dan de veelgebruikte zeoliet. 
Dit levert een besparing op van 10 procent waspoe-
der. Vervanging van perboraat door percarbonaat 
bespaart 15 procent waspoeder. alkalische compo-
nenten zoals soda en andere silicaten om de juiste 
ph te bereiken, blijken niet nodig. tot slot zijn door 
de aangepaste formule van compacte waspoeders 
veel vulmiddelen overbodig. hierdoor kan de dosis 
per wasbeurt worden gehalveerd.              |

meer met minder
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Er bestaan echter ook surfactanten die geen 
micellen, maar  heel andere microstructu
ren vormen. De nietionogene surfactan
ten bijvoorbeeld oriënteren zich gemak
kelijker in bilagen of vesicles. De zoge
heten packing parameter geeft aan welke 
microstructuur een surfactant bij voorkeur 
aanneemt. Kegelvormige surfactanten vor
men gemakkelijk een bol, een micel dus. 
De kegelvorm ontstaat als de geladen kop
groepen elkaar afstoten (elektrostatische 
repulsie) terwijl de apolaire staarten dat 
niet doen. Kopgroepen in nietionogene 
surfactanten hebben geen lading en stoten 
elkaar dus niet af. Hierdoor nemen ze 
makkelijker een cilindervorm aan en dat 
leidt bij voorkeur tot bilagen en lamellaire 
structuren. Vesicles ontstaan uit surfac
tanten die qua vorm tussen de kegel en 
cilinder in zitten – ze hebben een soort 
trechtervorm. De aanwezigheid van bila
gen, vesicles of lamellaire structuren in 
vloeistoffen verhoogt de viscositeit, waar
door uiteindelijk een gel ontstaat.

eigensChappen sturen

Nietionogene surfactanten kunnen 
de oppervlaktespanning bij olie

water grensvlakken sterk verlagen. Op 
deze eigenschap berust hun schuimrem
mende werking. Als een fabrikant een 
wasmiddel wil maken dat niet of weinig 
schuimt, zal hij dus kiezen voor een 
overmaat aan nietionogene surfactanten. 
Deze wasmiddelen zullen dan vrijwel 
altijd als gel worden geformuleerd. Ook 

surfactanten op basis van ethyleenoxide 
vormen gemakkelijk een gel.

Een voorbeeld is SLES ofwel sodium 
lauryl ether sulfate. Deze surfactant heeft 
een grote hydrofiele SO3

kopgroep en 
een staart van ethyleenoxideeenheden. 
Zo’n staart is minder hydrofoob dan een 
vetzuurstaart. Daardoor is de vorm van 
het molecuul meer cilindrisch en wordt er 
sneller een lamellaire structuur gevormd, 
vooral in combinatie met nietionogene 
surfactanten of bij een hoog zoutgehalte. 

Bijzonder van SLES is dat deze ver
binding dankzij de grote hydrofiele kop 
nauwelijks neerslaat, ook niet in hard 
water waarin Ca2+ en Mg2+ rijkelijk aan
wezig zijn. Om een onoplosbaar neerslag 
te vormen zijn heel veel Ca2+ en Mg2+ 
nodig. Dit maakt deze surfactant aan
trekkelijk voor gebruik in wasmiddelen, 
want er zijn dan minder waterontharders 
nodig. Dit voordeel weegt op tegen de 
grotere kans op flocculatie door de lamel
laire structuur.

ideale ForMulering

Het is mogelijk de packing parameter 
te sturen via speciale hulpstoffen. 

Citraat en calcium verminderen bijvoor
beeld de elektrostatische repulsie tussen 
de kopgroepen en stimuleren daardoor 
een cilinderstructuur. Hieruit ontstaan 
lamellaire structuren waarmee een was
middel in gelvorm kan worden geformu
leerd. Waarschijnlijk is van deze aanpak 
gebruikgemaakt in Ariel Excel Gel. Het 
wasmiddel bevat namelijk vrij veel citraat. 

Ten slotte kun je de structuur van de 
surfactanten en daarmee de formule
ring van het wasmiddel beïnvloeden met 
behulp van alcoholen zoals ethanol of 
propyleenglycol. Deze stoffen voorkomen 
dat flocculatie optreedt, wat in feite een 
‘doorgeschoten’ gelvorm is. De alcoho
len beïnvloeden de polariteit rondom de 
surfactanten, waardoor deze beter oplos
baar blijven. Dit komt omdat binnen een 
micel of in het midden van een bilaag 
de polariteit heel laag is door de apolaire 
staarten, terwijl de polariteit  aan de bui
tenkant in de buurt van die van water ligt, 
dus heel hoog. De tussenliggende laag, de 
zogeheten Sternlaag, heeft een polariteit 
die vergelijkbaar is met die van ethanol 
of propyleenglycol. De alcoholmolecu
len gaan in deze laag zitten en forceren 
een kegelstructuur die tot micellen leidt. 
Aangezien micellen beter oplosbaar zijn 
dan bilagen en niet kunnen flocculeren 
bevordert dit de oplosbaarheid van het 
wasmiddel.          |

het aantal wasbeurten per week van een gemid-
deld nederlands gezin is de afgelopen jaren 

gestegen van 3,6 naar 4,5. Gezinnen zijn niet groter 
geworden, dus de conclusie moet zijn dat we onze 
kleren eerder in de wasmand doen. Zijn we schoner 
geworden? misschien, want veel mensen geven 
aan dat ze hun kleding en handdoeken na één keer 
gebruiken al vinden stinken. of is er ook een andere 
verklaring?
schone was is alleen visueel schoon, zeggen onder-
zoekers van het Wageningse instituut sohit. hier 
onderzocht men hoeveel micro-organismen na een 
gewone wasbeurt nog op het textiel aanwezig 
zijn. het resultaat is schokkend. na een was op 
40 °C zijn de bacteriën, huismijt en schimmels niet 
alleen springlevend maar ook nog eens over de 
rest van het wasgoed verspreid. Dat veroorzaakt 
de muffe lucht van de zogenaamd schone was. 
Wasmiddelfabrikanten maskeren die lucht door 
parfum in het wasmiddel te verwerken. er zitten 
geen ingrediënten in een wasmiddel die speci-
fiek zijn bedoeld om micro-organismen te doden. 
moeten we dan weer naar 60 °C? Voor de hand-
doeken, beddengoed, ondergoed en kinderkleding 
is dat een goed idee, vindt sohit. maar het is niet 
zonder meer afdoende. het instituut testte name-
lijk ook verschillende wasmachines en deed een 
verbazingwekkende ontdekking. Wasmachines zijn 
veel energiezuiniger geworden. tot zover het goede 
nieuws. een van de manieren waarop ze elektriciteit 
besparen is minder te verwarmen. tijdens een was-
beurt op 60 °C bereikt het water die temperatuur bij 
veel machines maar heel even en koelt vervolgens 
weer af. nergens staat beschreven dat de was 
zoveel minuten 60 °C moet zijn. terwijl dat toch de 
enige manier is om hardnekkige micro-organismen 
te doden. het devies van sohit: kook de boel peri-
odiek goed uit, door bijvoorbeeld eens per maand 
een kookwas te draaien. Zowel de machine als je 
wasgoed is dan pas écht goed schoon.            |

KoudwaterVreeS

kegelvormige surfactanten vormen gemakkelijk een 
bol, een micel dus. Cilindervormige surfactanten 

vormen bilagen. Vesicles ontstaan uit trechtervormige 
surfactanten, een vorm tussen de kegel en cilinder in. De 
zogeheten packing parameter geeft aan welke micro-
structuur een surfactant bij voorkeur aanneemt.            |

microStructuren

Staphylococcus Aureus, is familie van de zieken-
huisbacterie MRSA. Ongeveer 1 op de 3 mensen 

dragen deze bacterie bij zich in de neus. Van 
een wasje op 40 °C gaat hij niet dood.

micel vesicle bilaag

kegel trechter cylinder
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voor op sChool
 1. Welke soorten vuil onderscheidt een wasmiddelenontwikke

laar? Op welke manieren worden deze vuilsoorten aangepakt?
 2. Leg uit waarom meer wasmiddel nodig is bij wassen in hard 

water. Om het milieu minder te belasten met wasmiddelen vindt 
centrale waterontharding plaats. Waar en hoe gebeurt dat?

 3. Wat is het onderscheid in samenstelling tussen zachte 
(groene) zeep en harde (Sunlight) zeep?

 4. De vertakte ketens in tetrapropyleenbenzeensulfonaat (TPBS, 
de eerste synthetische zeep) zijn moeilijker af te breken dan 
onvertakte ketens in natuurlijke zepen. Afbraak begint met 

het verwijderen van waterstofatomen in de ketens. Waardoor 
gaat dat lastiger bij vertakte ketens dan bij lineaire ketens?

 5. Fosfaten in wasmiddelen zorgden voor eutrofiëring (over
bemesting) van oppervlaktewater. Ook ontlasting zorgt voor 
veel fosfaten in afvalwater. Hoe worden fosfaten uit afvalwa
ter gehaald?

 6. Waarom is het niet verstandig kleding altijd bij lage tempera
tuur te wassen?

 7. Wat is het chemische onderscheid tussen smeerolie gemaakt 
uit aardolie en biologische smeerolie? Zijn lipasen geschikt 
voor de afbraak van nietbiologische smeerolie?

 8. Natriumpercarbonaat en natriumperboraat worden gebruikt 
als bleekmiddel. Tijdens het wasproces lossen deze stof
fen op waarbij waterstofperoxide ontstaat, dat in alkalisch 
milieu ontleedt tot water en een reactieve zuurstofgroep 
(perhydroxyl ion). Geef de reactievergelijkingen.

 9. De bleekactivator tetraacetylethyleendiamine (TAED) wordt 
gebruikt om de bleekwerking bij lagere temperatuur te ver
sterken. Geef aan hoe perazijnzuur ontstaat uit de reactie 
van TAED met waterstofperoxide.

 10. Citraat is een bestanddeel van gelvormige wasmiddelen. 
Wat is een overeenkomst tussen TAED en citraat waardoor 
elektrostatische repulsie wordt verminderd?
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Door technologische vooruitgang zoals gebruik van enzymen en 
betere synthetische surfactanten kunnen we nu met drie keer minder 

wasmiddel toe dan dertig jaar geleden. Goed voor het milieu!
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