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Waarom komt plastic altijd
nat uit de vaatwasser?

H

et fijne aan een vaatwasser is dat
je niet meer zelf hoeft te wassen of te drogen. Behalve bij die
verdraaide plastic bakjes of bekers. Dan
moet je alsnog met de theedoek aan de
slag. Irritant.
Waarom blijven daar altijd druppels op
liggen? Dat heeft twee belangrijke redenen volgens Joris Sprakel, Hoogleraar
Fysische Chemie en Zachte Materie.
De eerste heeft te maken met hoe goed
een materiaal warmte opneemt,
de zogenaamde warmtecapaciteit.
Materialen als metaal, glas en keramiek zijn goede warmtegeleiders en ze
warmen daardoor sneller op. Daarom
voelen ze nog warm als de vaatwasser
net klaar is. Die warmte is nodig om het
water te laten verdampen. ‘Plastic blijft
vrij koel en dus verdwijnen resterende
druppeltjes niet goed. Dat is ook de
reden dat ovenwanten zijn gemaakt
van materiaal dat slecht warmte geleid,
zoals siliconen, immers ook een vorm
van plastic, textiel of leer.’
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Wat ook niet helpt is dat plastic hydrofoob is, dat betekent dat het water
afstoot. Het gevolg is dat water er in
dikke druppels op blijft liggen, net als

bij een vers gewaxte auto. ‘Je glazen,
borden en bestek zijn daarentegen van
hydrofiel materiaal. Water verspreid zich
daar veel beter over het oppervlak, en
dat droogt makkelijker dan dikke druppels. Als je een teflon pan in de vaatwasser doet, zul je zien dat de onderkant, van metaal, goed droogt en de
binnenkant, van teflon (plastic) nat blijft.’
Dit alles zorgt ervoor dat plastic gemiddeld vijf keer langer nodig heeft om te
drogen dan de rest van de vaat. ‘De
vaatwasser heeft helaas geen aparte
droogcyclus die je kunt verlengen, en
zelfs al was dat zo dan is de vraag of je
daar 4,5 uur op wilt wachten.’
Conclusie: Als je de theedoek wilt
sparen kun je kiezen: lang wachten, uiteindelijk verdampt het wel,
of plastic bakjes de deur uit. tl

Wat ook niet
helpt is dat plastic
hydrofoob is:
het stoot water af
Joris Sprakel,
Hoogleraar Fysische
Chemie en Zachte
Materie.

We worden dagelijks
overspoeld met soms
tegenstrijdige informatie.
Hoe zit het nu precies?
In deze rubriek geeft een
wetenschapper antwoord
op jullie prangende vragen.
Door te vragen word
je wijzer. Durf jij ’m
te stellen? Mail naar
redactie@resource.nl
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Weer Wat Wijzer

Overheid laks
in strijd tegen
obesitas
De Nederlandse overheid doet te weinig
om de toename van obesitas onder de
bevolking aan te pakken, stellen onderzoekers van WUR en Universiteit Utrecht.

De regering ontwikkelt te weinig beleid
voor een gezonde voedselomgeving,
zeggen de onderzoekers. De overheid
zou gezonde voedingskeuzes kunnen
stimuleren door de btw op groenten en
fruit te verlagen en door ongezonde
voeding waarin veel vet, zout of suiker zit,
te belasten. Ook kan de overheid reclame
voor ongezonde
voeding gericht
‘Het invoeren
op kinderen
van een
verbieden en
suikertaks
fastfoodketens
is bewezen
in de buurt van
effectief’
scholen verbieden.
Extra beleid is
nodig, stellen de onderzoekers, want het
aantal Nederlanders met overgewicht is
gestegen van 6 procent in 1990 naar 15
procent in 2018, blijkt uit CBS-cijfers.
Obese mensen lopen een grotere kans
op hart- en vaatziekten, suikerziekte en
zware coronaklachten.
Maartje Poelman van de leerstoelgroep
Consumptie en Gezonde Levensstijl: ‘Het
invoeren van een suikertaks is bewezen
effectief en relatief eenvoudig in te voeren zoals diverse landen, waaronder het
Verenigd Koninkrijk, al hebben laten zien.
Toch schuift de Nederlandse regering dit
steeds voor zich uit.’ Intenties en richtlijnen heeft de overheid genoeg, zeggen de
onderzoekers, maar ze pakt niet door. as
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Hechten aan
paddenstoelen
Wageningse wetenschappers
hebben een materiaal ontwikkeld
dat beter hecht dan klittenband en
geen sporen nalaat.
Iedereen kent klittenband. Het
band en de ondergrond grijpen zich
mechanisch in elkaar vast. Groot
nadeel hierbij is dat bij het verwijderen de ondergrond of het klittenband
beschadigd raakt. Onderzoekers van
Wageningen (Physical Chemistry and
Soft Matter en BioNanoTechnology)
en Groningen hebben daar nu iets
op gevonden.
De onderzoekers ontwierpen een
oppervlak van siliconenrubber dat
dicht bezet is met minuscule champignon-achtige pilaartjes. Het spul
hecht prima aan ruwe oppervlakken
zoals textiel. Hechting vindt plaats
doordat de paddenstoelen haken in
de mazen van het textiel. De flexibiliteit van het materiaal voorkomt
beschadigingen bij het lostrekken.

Losrukken

Nieuw is ook de manier waarop het
spul wordt gemaakt. De mal die
aan de basis staat van de productie
van de paddenstoelen is met een
3D-printer gemaakt. Van die mal
wordt eerst een negatief en daarvan
weer een positief gemaakt. Op die

methode is patent aangevraagd.
Hoe dichter de champignons op
elkaar staan, hoe beter de hechting,
legt onderzoeker Joshua Dijksman
uit Maar de hechtkracht per champignon neemt daarbij wel af. ‘Dat
komt doordat elkaar beïnvloeden
via de ondergrond.’ Bij het losrukken
van één champignon, trek je via de
(flexibele) ondergrond ook aan de
buurman.

De flexibiliteit van het
materiaal voorkomt
beschadigingen bij het
lostrekken
Met een nieuw ontwikkelde meetmethode zijn die krachten goed te
meten. Het fenomeen van ‘communicatie’ biedt ruimte om te spelen, zegt
Dijksman: ‘Om de hechting te veranderen, kun je het aantal paddenstoelen veranderen of de hardheid
van het materiaal.’ Het ontwikkelde
materiaal werkt op ruwe oppervlakken. Voor hechting aan gladde
oppervlakken vinden proeven plaats
met zuignapjes. rk

