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FRUIT, SAPJES  
en  VOEDSEL  

 
TEST 2 

 
Murcia, 2 april 2009 

 
____________________________________________________________ 
Gebruik alleen de rekenmachine die klaar ligt op de labtafel. 
De totaal beschikbare tijd voor Test 2 is 4½ uur. 
Bij het horen van het stopsignaal moet je onmiddellijk stoppen met 
werken en schrijven. 
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TAAK A 
 
 

VITAMINE C GEHALTE IN VRUCHTENSAP 
 

Ascorbinezuur (L-ascorbic) of vitamine C is een γ-lacton die gesynthetiseerd  
wordt door planten en door bijna alle dieren, behalve door primaten en hamsters. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een langdurig gebrek hiervan in het dieet van mensen kan leiden tot een ziekte, 
bekend als scheurbuik. Deze ziekte gaat gepaard met huidbeschadigingen, broosheid 
van bloedvaten en een slechte heling van wonden. Bovendien is ascorbinezuur een 
krachtige natuurlijke antioxidant die aanwezig is in vruchtensappen en die op grote 
schaal gebruikt wordt als voedseladditief. Maar in gefabriceerde producten die 
blootgesteld worden aan zuurstof uit de lucht, ondergaat vitamine C een voortdurende 
oxidatie, omdat het een reductor is die reageert met zwakke oxidatoren tot het 
dehydroascorbinezuur.  
 

  
 
 
 
Schematisch kan de vergelijking hierboven geschreven worden als: 

AA      ⇐⇒      DHAA  + 2H+ + 2e− 
                         (ascorbinezuur)        (dehydroascorbinezuur) 

De meeste chemische methodes voor de bepaling van ascorbinezuur (AA) zijn 
gebaseerd op zijn reducerend vermogen. Een zo'n methode, die zowel snel als 
betrouwbaar is, is de titratie van het zuur met een N-bromosuccinimideoplossing 
(NBS) die dan reageert als oxidator. Deze zet de alcoholgroepen aan de ring om in 
ketongroepen (hierbij ontstaat het dehydroascorbinezuur, DHAA), terwijl de stof zelf 
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wordt gereduceerd tot succinimide en waterstofbromide. De reactie die equimolair 
(reageert 1:1) en snel is, wordt weergegeven door de reactievergelijking: 
 
 
 
 

Daar NBS een oxidator is, laat het jood ontstaan bij reactie met kaliumjodide in 
zure oplossing (azijnzuur). Maar als AA aanwezig is, dan oxideert het eerst het 
ascorbinezuur. Als dus beide stoffen samen aanwezig zijn in de oplossing, zal het jood 
pas ontstaan als het AA volledig is geoxideerd. Een zeer kleine overmaat van NBS na 
de oxidatie van AA zal betekenen dat jood zal ontstaan in de oplossing. Dit jood kan 
aangetoond worden door vooraf een paar druppels van een zetmeeloplossing (starch) 
toe te voegen. Zetmeel vormt met jood een complex met een karakteristieke blauwe/ 
blauwpaarse kleur.  

Laten we nu aan het werk gaan. Trek je labjas aan en voer het volgend 
experiment uit. Houd je daarbij aan de veiligheidsregels.  
 
WERKWIJZE  

Om ascorbinezuur (AA) oftewel vitamine C te bepalen in een vruchtensap-
monster zul je nodig hebben: 

- een markeerstift 
- een magnetische roerder 
- drie magneetroerdertjes (roervlo's) 
- een buretstandaard 
- 250 mL plastic maatkolf 
- 25 mL buret 
- micropipet en pipetpuntjes (tips) 
- vijf 50 mL bekerglazen  
-    100 mL bekerglas  
- 25 mL plastic maatcilinder  
- plastic trechter 
- potje met vast ascorbinezuur; gelabeld [Ascorbic acid] 
- N-bromosuccinimide-oplossing [NBS sol.] 
- 4% kaliumjodide-oplossing, [KI(aq), 4 %] 
- 10% azijnzuuroplossing, [Acetic acid, 10 %] 
- stijfselwater/zetmeeloplossing [Starch] 
- vruchtensapmonster [Juice sample] 

 
PAS OP: Als je klaar bent met de titraties, deponeer dan het afval en de residuen 

in de daarvoor bestemde containers naast de laboratoriumgootstenen. 
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A) Standaardisatie van de NBS-oplossing 
 

Om vitamine C te bepalen in het te onderzoeken vruchtensapmonster, moet eerst 
de NBS-oplossing gestandaardiseerd worden. Om een grotere betrouwbaarheid te 
krijgen zullen we dit doen door verschillende AA-oplossingen met bekende 
concentraties te titreren. Op die manier kunnen we het volume van de NBS-oplossing, 
nodig voor de uiteindelijke titratie, in verband brengen met een grafiek waarin 
aangegeven de hoeveelheden AA in elke bekende oplossing. 
 
Ten eerste: bereid een AA-oplossing met bekende concentratie. 

1. Om 250 mL van een ongeveer 3·10-3 M (3 mM) oplossing te maken, moet je in 
het 100 mL bekerglas een hoeveelheid vast AA (molaire massa 176,13 g mol-1) 
afwegen. Noteer de berekende en de afgewogen massa op het Antwoordblad 
(A.1). Voeg 50-60 mL gedestilleerd water toe aan het bekerglas. Voeg de 
roervlo toe, plaats het bekerglas op de magneetroerder en roer zachtjes. Als alle 
AA is opgelost, kun je de trechter in de hals van de 250 mL maatkolf plaatsen 
en de oplossing daarin gieten. Spoel het bekerglas drie keer na met gedestilleerd 
water en giet het water via de trechter steeds in de maatkolf. Verdun dan tot de 
ijkstreep met gedestilleerd water om de gewenste oplossing te verkrijgen. 

2. Label de 50 mL bekerglazen, met 1 t/m 5, met behulp van de markeerstift. 
Gebruik makend van de micropipet, voeg respectievelijk precies 1, 2, 3, 4 en 5 
mL van de AA-oplossing in de genummerde bekers. Noteer de hoeveelheid AA 
van elk bekerglas op het Antwoordblad (A.2). 
Vul de buret met de NBS-oplossing. 
Voeg aan een van de bekerglazen met de AA-oplossing toe 

  2 mL van de 4% KI oplossing, 
  0,5 mL van de  10% azijnzuuroplossing, 
  3 druppels van de zetmeeloplossing en 
 ongeveer 10 mL gedestilleerd water (afgemeten met de maatcilinder).   

Breng de roervlo in het bekerglas, plaats dit op de magnetische roerder en roer 
zachtjes.  Start de titratie door langzaam de NBS-oplossing toe te voegen tot de 
vallende druppels een vervagend blauw spoor veroorzaken. Voeg dan twee 
extra druppels van de zetmeeloplossing toe en voeg dan druppelsgewijs de 
NBS- oplossing toe tot de oplossing permanent blauwpaars kleurt.  
Herhaal dit proces met de rest van de bekerglazen die je hebt klaargemaakt.  
Noteer op het Antwoordblad het volume van de NBS-oplossing dat nodig was 
om het eindpunt van de titratie te bereiken. Doe dat voor elk bekerglas (A.2) en 
maak de tabel compleet. 
Zet in een grafiek uit de massa van AA in elk bekerglas tegen het volume van 
de NBS-oplossing nodig voor de titratie (A.3).  
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B) Bepaling van het AA-gehalte in vruchtensap  
Weeg nauwkeurig ongeveer 5 g vruchtensap af in een schoon en droog 50 mL 

of 100 mL bekerglas. Voeg 15-20 mL gedestilleerd water en dezelfde hoeveelheden 
KI, azijnzuur en zetmeeloplossing toe zoals eerder aangegeven. Titreer nu deze 
oplossing met NBS-oplossing. Herhaal de titratie met een andere vergelijkbare 
hoeveelheid van hetzelfde vruchtensap. Noteer de volumes van de twee titraties op het 
Antwoordblad (A.4).  
Bepaal met behulp van de grafiek en de gegevens van de NBS-titraties hierboven de 
massa van AA in de vruchtensapmonsters. Noteer de verkregen waarden op het 
Antwoordblad (A.5). 
Bereken het massapercentage van AA in het vruchtensap en noteer het antwoord op 
het Antwoordblad (A.6). 

Mr. Hero staat versteld van het werk en het verkregen resultaat. Maar er is nog 
een ding dat hem bezighoudt. Hij vraagt: "Als de EU een dagelijkse dosis van 60 mg 
vitamine C aanbeveelt, hoeveel pakjes vruchtensap (zoals die geanalyseerd zijn) van 
200 mL moet iemand dan per dag drinken om aan de EU-aanbeveling te voldoen?”  
Om hem zoveel mogelijk van dienst te zijn, adviseren zijn metgezellen hem om bij de 
berekening aan te nemen dat de dichtheid van het vruchtensap dezelfde is als die van 
water. Je mag bij deze opdracht ook van deze aanname uitgaan. Noteer je antwoord op 
het Antwoordblad (A.7).  
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TAAK B 
 

 Meneer Hero is erg geïnteresseerd in biotechnologie, vooral in de aspecten 
ervan die een relatie hebben met de producten die zijn bedrijf maakt. Hij heeft gelezen 
en horen vertellen dat er veel revolutionaire mogelijkheden bestaan om micro-
organismen te gebruiken om drankjes zoals vruchtensappen en/of melk-
vruchtenshakes te maken. Deze drankjes zijn nu duur en problematisch om te maken. 
Met hetzelfde enthousiasme als eerst gaat hij naar de afdeling 'genetica en 
microbiologie' van de biologieschool waar ze kunnen laten zien hoe je deze micro-
organismen kunt herkennen en waar ze mogelijke manieren kunnen laten zien om de 
organismen te gebruiken teneinde nieuwe producten te verkrijgen. 
Bij zijn analyse van het vitamine C, vond hij een groep EUSO studenten bereid om 
technieken en methoden te demonstreren zodat zijn natuurwetenschappelijke kennis 
gebracht werd op het voor zijn nieuwe positie vereiste niveau, en wie weet, kan hij 
daarmee straks ook indruk maken op een of twee mensen in de vergaderingen die hij 
moet bezoeken. 
Het beste dat wij kunnen doen is hem enige basisinformatie verschaffen. 

Micro-organismen zijn levende wezens die kleiner dan 0,1 mm in doorsnede 
zijn en alleen met een microscoop te zien zijn.  De micro-organismen kunnen 
behoren tot elk van de drie grote levensdomeinen: bacteria, archaea en 
eukaryota. In de eerste twee domeinen, bacteria en archaea, zijn de cellen 
prokaryotisch, dat wil zeggen dat ze geen aparte kern hebben, hun DNA ligt in 
het cytoplasma. Tot de eukaryotische  micro-organismen horen sommige fungi, 
onderverdeeld in schimmels en gisten. De schimmels zijn draadvormig en 
kunnen sporen vormen, die zich groeperen al naar gelang het genus. Gisten zijn 
eencellig met een eivormig uiterlijk.  
Zowel de  eukaryotische als de prokaryotische micro-organismen worden 
gebruikt in de biotechnologische productie van een groot aantal moleculen: 
aminozuren, vitaminen, enzymen, enz.  Voorbeelden van door micro-
organismen gemaakte enzymen, die gebruikt worden in de industrie,  zijn de 
pectinases. De pectinases kunnen, zoals hun naam al zegt, pectine afbreken. 
Pectine is een belangrijke component van de celwand van groentes. De 
pectinases worden in de voedselindustrie gebruikt om pectine te hydrolyseren 
om zo de viscositeit (= stroperigheid) van vruchtensappen en andere 
voedselproducten te reduceren. 
Met deze basisinformatie is meneer Hero in staat om de twee onderdelen van de 

volgende taak toegewezen aan de EUSO-deelnemers, te volgen. 
In het eerste deel, B1, moeten de deelnemers de micro-organismen identificeren 

in de microbiële culturen waarvan diverse monsters genomen worden. Dit gebeurt 
door directe observatie met de microscoop. In het tweede deel, B2, wordt nagegaan in 
welke mate er pectinase-activiteit is in het supernatans (extracellulair medium) van 
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deze culturen. Om dat te realiseren moeten de deelnemers meten wat de afname van 
de viscositeit is van een vruchtensapmonster verkregen door het samenvoegen van 
verschillende supernatansen van de microbiële culturen. De viscositeit van een niet 
behandeld vruchtensap en van een vruchtensap dat op verschillende manieren 
behandeld is wordt gemeten met een viscometer. In de viscometer gaat het 
vloeistofmonster door een capillair in een bepaalde tijd. De tijd van passage is 
afhankelijk van de viscositeit van de vloeistof.  
 

B1. Identificatie van pectinase-producerende micro-organismen van belang om 
fruitsappen te maken  
Let op:  Bespaar tijd en doe test  B.1 tijdens de 40 minuten incubatietijd van test 
B2. Dus begin nu eerst met test B2. 

Benodigde materialen 
- 3 te onderzoeken monsters in eppendorf buisjes (A, B en C) 
- voorwerpglaasjes en dekglaasjes 
- microscoop 
- immersie-olie 
- plastic Pasteur-pipetten 

 
Werkwijze 

Om de microbiële culturen (A, B en C) te bekijken, moet je een druppel van 
elke cultuur op een voorwerpglaasje doen. Gebruik hiervoor een  Pasteur pipet. Doe 
op de druppel voorzichtig een dekglaasje. 

 Bekijk het preparaat met de microscoop. Doe dit eerst met 40x lens (objectief)  
en als je het micro-organisme niet kunt zien, gebruik dan de 100x lens, met olie-
immersie. Ga daarbij als volgt te werk: doe een druppeltje olie op het dekglaasje van 
het preparaat en draai de 100x-lens voor. De olie zit dan tussen  het dekglaasje en de 
lens (zie de figuur). 
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Doe dit voor alle drie de culturen.  
Als je klaar bent met alle drie de waarnemingen (onthoud wel wat je bij elk monster 
waargenomen hebt), beantwoord dan de vragen op het antwoordblad.  
B1.1. Kijk naar de foto's verderop in de tekst. Vergelijk de foto's met je 
waarnemingen en geef voor elk preparaat aan met welke foto het overeenkomt. Geef 
deze overeenkomst aan door het monster (de cultuur) te verbinden aan het nummer 
van de foto door middel van een verbindingslijn.  

 
 

2. Staphylococcus 
aureus 
 

1. Aspergillus 
niger 
 

3. Saccharomyces 
cerevisiae 

4. Escherichia coli 

5. Spirillum 
sp. 6. Penicillium 

chrysogenum 
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B.1.2. Geef in de daarvoor bestemde ruimte op je antwoordblad met een (X) aan welk 
type micro-organisme (bacterie, schimmel of gist) je met de microscoop 
waargenomen hebt,  voor  de culturen A, B en  C. 
 
B.1.3.  Kijk naar het volgende schema waarin de meest gangbare vormen van 
bacteriën te zien zijn, en kijk ook naar de foto's in B1.1. Identificeer vervolgens de 
vormen Escherichia coli, Staphylococcus aureus en Spirillum sp., door het 
overeenkomstige nummer te geven op je antwoordblad (B.1.3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Filamentous = draadvormig 
 
 
B.1.4. Geef met een X aan of de beweringen op je antwoordblad juist of onjuist zijn.  
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Taak B2.  Het bepalen van de pectinaseproductie in microbiële culturen  
 
Benodigde materialen 
 

- viscometer 
- oven op 37 ºC 
- monster vruchtensap 
- 6 reageerbuizen met schroefdop 
- plastic rek voor de reageerbuizen 
- gedestilleerd water 
- rek voor eppendorfbuisjes, met volgende monsters: 

1.- Water 
2.- Pectinase opgelost in water  (0,005 activiteitseenheden/mL) 
3.- Pectinase opgelost in water  (0,02 activiteitseenheden/mL) 
4.- Pectinase opgelost in water  (0,06 activiteitseenheden /mL) 
5.- Supernatans (extracellulair midden) van cultuur A 
6.- Supernatans van cultuur B 

- chronometer 
- pipetpomp 
- micropipet 
- tipjes (puntjes) voor micropipet 
- markeerstift (marker) 
- calculator 
- plastic beker die als waterbad zal gebruikt worden 
- plastic trechter (van taak A)  

 
Werkwijze 

a) Doe in elk van de 6 reageerbuizen 10 mL vruchtensap 
b) Nummer de reageerbuizen 1-6. 
c) Doe 0,5 mL van het monster vanuit het eppendorfbuisje 1 bij reageerbuis 1; 0,5 

mL van het monster vanuit het eppendorfbuisje 2 bij reageerbuis 2, enz. en sluit 
telkens af met de schroefdop. 

d) Schud elk reageerbuisje zodat de inhoud goed gemengd wordt. 
e) Plaats de reageerbuisjes in het rek en vraag de assistent(e) waar de oven staat. 
f) Zet de reageerbuisjes gedurende 40 minuten in de oven bij 37 °C. Ondertussen 

kan je nu starten met taak B1, of met een andere taak. Na 40 minuten ga je 
verder met punt (g). 

g) Haal de buisjes uit de oven en koel ze gedurende 30 seconden af met 
kraanwater. 

 
Viscositeit is een eigenschap van vloeistoffen, die o.a. te maken heeft met de 

interne wrijving bij stromende vloeistoffen. De viscositeit kan gemeten worden in 
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omstandigheden van 'laminair vloeien'. Dit verschijnsel doet zich voor, wanneer 
dunne laagjes vloeistof met een verschillende snelheid over elkaar vloeien.  

Laminair vloeien doet zich ook voor wanneer vloeistoffen met gematigde snelheid 
door een buisje heen vloeien. Het dunne vloeistoflaagje tegen de wand van het buisje  
beweegt nagenoeg niet, een volgend laagje beweegt traag, het erop volgend laagje iets 
sneller, enz. De vloeistof in het buisje kan dus beschouwd worden als bestaande uit 
een opeenvolging van concentrische cilinders, waarbij elke cilinder met een eigen 
constante snelheid stroomt, en waar de stroomsnelheid toeneemt in de richting van het 
centrum van het buisje.  

Poiseuille bestudeerde de beweging van vloeistoffen in capillairen en stelde een 
direct verband vast tussen het volume van de vloeistof die per tijdseenheid door een 
doorsnede van het dunne buisje stroomt en de viscositeit van de vloeistof. 

De viscositeit wordt gemeten met een viscometer. Voor een gegeven viscometer 
kan men de viscositeit weergeven door volgende relatie:  

ν = kν· tc 

waarin ν de dynamische viscositeit is,  kν een constante karakteristiek voor de 
viscometer en tc de doorstroomtijd. De meest gebruikte eenheid is de centipoise, cP, 
die het honderste deel is van de poise, P (1 poise = 1 g cm-1 s-1). 

Hiernaast zie je de afbeelding van een 
Cannon-Fenske viscometer. Met dit 
eenvoudige type viscometer meet men de 
tijd die een vloeistof nodig heeft om door 
een capillair stromen (de valtijd); de 
enige kracht die immers op de vloeistof 
inwerkt is de zwaartekracht.  
Je gaat de viscositeit van de producten 
geïncubeerd in de oven met een 
viscometer van dit type bepalen. Hierbij 
ga je als volgt te werk:  

- Je zet de viscometer mooi recht in 
het waterbad. Met de micropipet 
neem je 10 mL van de vloeistof uit 
reageerbuis 1 (uit de oven) en je 
laat deze met behulp van de plastic 
trechter uit proef A in de breedste 
arm van de viscometer vloeien. Je 
wacht vervolgens 5 minuten, zodat 
de vloeistof dezelfde  temperatuur  

krijgt als het waterbad. Zorg ervoor dat de viscometer mooi rechtop blijft staan! 
- Bevestig de pipetpomp op de dunne arm van de viscometer en zuig de vloeistof 

op, totdat ballon A voor de helft is gevuld.  
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- Verwijder nu de pipetpomp. De vloeistof zal zakken, waardoor het systeem 
gespoeld wordt. 

- Zuig nu opnieuw de vloeistof op tot in de helft van ballon A. Houd je 
chronometer klaar. Verwijder de pipetpomp en meet exact de tijd die de 
vloeistof nodig heeft om te zakken van merkstreep 1 (boven ballon B) tot 
merkstreep 2 (onder ballon B); we noemen dit de valtijd. 

- Haal de viscometer uit het waterbad , voeg wat gedestilleerd water toe en giet 
alles uit in de gootsteen. Reinig tweemaal met gedestilleerd water, alvorens de 
valtijd van het tweede monster te meten.  

- Plaats de viscometer opnieuw in het waterbad en herhaal de complete 
werkwijze voor 10 mL van het monster uit reageerbuis 2 

- Meet op dezelfde manier de viscositeit (via valtijd) van de vloeistoffen in de 
resterende reageerbuizen.  

 
Noteer in het vak B2.1 van je antwoordblad de zes gemeten valtijden.  
Als opdracht B2.2 teken je een grafiek, waarin je voor het eerste monster en de 
monsters die behandeld werden met commerciële pectinase (reageerbuizen 1, 2, 3 
en 4) de valtijden uitzet tegen de enzymconcentratie.   VERGEET NIET DEZE 
GRAFIEK BIJ JE ANTWOORDBLAD TE VOEGEN!  
B2.3. Je vult in welke microbiële cultuur, A of B, pectinase produceert en je 
berekent de pectinase-activiteit (uitgedrukt in activiteitseenheden per mL 
supernatans).  
B2.4. Een monster dat behandeld werd met een pectinase-producerende cultuur 
wordt minder visceus. Bereken het verlies aan viscositeit (in cP) met behulp van 
volgende relatie: 

   viscositeit (cP) = 0,25 (cP.s-1) x valtijd (s) 
B2.5. Welk is de eenheid van viscositeit in het standaard internationale 
eenhedenstelsel (SI-stelsel)? Met hoeveel centipoises (cP) stemt dit overeen?  
B2.6. Een bedrijf wil vruchtensap maken met een viscositeit van 16 cP. Bereken de 
pectinaseconcentratie in activiteitseenheden/mL die nodig is om 10 mL 
vruchtensap op de eerder beschreven manier te behandelen.  
Hoeveel pectinase-activiteitseenheden zijn nodig om 5000 L vruchtensap te 
behandelen?  
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TAAK  C 
 

 Het enige dat dhr. Hero nu nog moet weten om te kunnen bepalen hoeveel 
energie er nodig is om het vruchtensap in de tankers te koelen zijn de thermische 
eigenschappen van sappen. 

Op de afdeling natuurkunde wordt de soortelijke warmte van vruchtensap 
bepaald volgens de methode van Callendar en Barnes. Ook de EUSO deelnemers gaan 
dit doen met een calorimeter die na enige aanpassingen tot stand gekomen is. Dhr. 
Hero heeft op grond van eerdere positieve ervaringen besloten deel uit te maken van 
het team om samen met hen een goede schatting te maken van de soortelijke warmte 
van één van de vruchtensappen die al eerder geanalyseerd is. 

Je hebt het volgende nodig: 

∗ Een doorstroom-calorimeter. Dit apparaat is thermisch geïsoleerd en voorzien 
van een verwarmingselement (weerstand R = 100 Ω) en een regelaar voor de 
vloeistofstroom. 

∗ Twee temperatuursensoren. 
∗ Een chronometer. 
∗ Vruchtensaphouder  
∗ Een spanningsregelaar waarmee de spanning (V) van het verwarmingselement 

geregeld kan worden. 
∗ Een digitale multimeter  
∗ Een plastic beker van 500 mL. 
∗ Een weegschaal. 

 
 
1.- Vruchtensaphouder 
2.- Vloeistofstroom- 
 regelaar (kraan) 
3.- Tappunt 
4.- Warmte-isolatie 
5.- Spanningregelaar 
6.- Gootsteen 
T1 and T2.- 
Temperatuursensoren 

 
 

De experimentele opstelling.
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In de gevolgde procedure wordt de vloeistof (vruchtensap) door een buis geleid 

die thermisch geïsoleerd is en waarin zich een verwarmingselement bevindt. Als 
bekend is hoeveel vermogen er aan de vloeistof wordt afgestaan, evenals de grootte 
van de vloeistofstroom (debiet) dan kan uit de temperatuurstijging de soortelijke 
warmte bij constante druk bepaald worden. 
 
Daarbij nemen we het volgende aan: 
 

- de vloeistof is niet samendrukbaar; 
- de dichtheid van de vloeistof blijft constant ondanks de temperatuurstijging;  
- de warmte die vrijkomt als gevolg van wrijving met de wand van de buis is 

verwaarloosbaar klein; 
- de waarde van de weerstand blijft constant ondanks de temperatuurstijging;  
- de eindtoestand wordt bereikt zodra de temperatuur bij het begin en het eind van 

de buis niet meer verandert; 
- het verschil in kinetische en potentiële energie bij het begin en het eind van de 

buis is verwaarloosbaar; en 
- de doorsneden bij het begin en het eind van de buis zijn gelijk; 

 
Uit de energiebalans voor een bepaalde hoeveelheid vloeistof die door het 

systeem gaat en die door het verwarmingselement verwarmd wordt volgt, onder de 
bovenstaande aannamen: 

  
   Energieafgestaan = Energiedoor vloeistof opgenomen + verliezen 

 
De door het verwarmingselement (met weerstand R) afgestane hoeveelheid energie 

in een tijd t is:  
Energieafgestaan = (V2/R)·t 

 
hierin is  V  de spanning over de weerstand. De door de vloeisof opgenomen 
hoeveelheid energie is: 

Energieopgenomen door de vloeistof = m·cp·ΔT 
 
Hierin is m de massa van de vloeistof, cp  de soortelijke warmte en ΔT de 
temperatuurstijging die de vloeisof ondergaat vanaf het begin (T1) tot het einde (T2)  
in de figuur.  

Ondanks het feit dat de calorimeter thermisch geïsoleerd is, zijn de verliezen 
weliswaar klein, maar niet te verwaarlozen.  We geven dat in de energiebalans weer 
met de term verliezen. 

De energiebalans voor een massa  m wordt dan als volgt: 

(V 2/R)·t = m·cp·ΔT + verliezen 
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 Voor een vloeistofstroom per seconde  (delen door t) wordt dit: 
 

    KTcm
R
V

P +Δ⋅⋅= !
2

 

 
Hierin is m!  de vloeistofstroom (uitgedrukt in gram per seconde) die door de buis 
stroomt bij een bepaalde stand van de kraan, en is K het energieverlies per seconde.  
De eerste term in de vergelijking is het elektrische vermogen van het verwarmings-
element.  
Omdat de energieverlies-term onbekend is, moet het experiment tenminste twee keer 
uitgevoerd worden. Door bij verschillende spanningen (V) de vloeistofstroom m!  
zodanig aan te passen dat de begin- en eindtemperatuur dezelfde blijven, mogen we 
aannemen dat het energieverlies per seconde (K) constant blijft. 
 
EXPERIMENT 
 

Voordat je de apparatuur aanzet, vraag je eerst de toestemming aan de 
zaalassistent die zal nagaan of alle aansluitingen juist zijn en of de calorimeter wel 
helemaal gevuld is met vruchtensap. Vraag hem/haar om een handtekening te zetten 
op je antwoordblad. (C.1). 
ALS JE GEEN HANDTEKENING GEKREGEN HEBT, KRIJG JE GEEN PUNTEN 
VOOR DIT ONDERDEEL VAN DE TOETS.  
 
METING 1 
- Open de kraan die de vloeistofstroom regelt om er zeker van te zijn dat het 

vruchtensap naar de calorimeter stroomt. Zorg er voor dat het vruchtensap 
uiteindelijk in de opvangbak terecht komt.  

- Zet de calorimeter aan en stel de spanning met de regelaar op een lage waarde in, 
bijvoorbeeld op 100 V.  

- Neem waar dat de temperatuur T2 langzaam oploopt totdat een (bijna) constante 
waarde bereikt is, terwijl T1 constant blijft of ten hoogste een paar tienden van 
graden verandert gedurende de meting. Begin met een kleine vloeistofstroom door 
de kraan zorgvuldig in te stellen, maar wel zodanig dat de uitgangstemperatuur niet 
hoger wordt dan 37 ºC.  

- Let op de in- en uitgangtemperatuur van de calorimeter. De aanbevolen uitgang-
temperatuur is ca. 37 ºC. Je hoeft deze waarden nog niet op te schrijven, maar het 
is wel goed om ze te onthouden. Zodra je ziet dat de uitgangtemperatuur nog maar 
langzaam verandert (langzamer dan 0,2 ºC per minuuut) mag je er van uitgaan dat 
de eindtoestand bereikt is. 



Land: BELGIUM                    Taal: Nederlands 

 Page              of    19   16 

- Als de eindtoestand bereikt is, vang je gedurende een bepaalde tijd bij het tappunt 
het uitstromende vruchtensap op, (bijvoorbeeld gedurende 1 minuut, maar een 
andere tijd mag ook). De tijd moet met de chronometer nauwkeurig gemeten moet 
worden.  
Noteer in het antwoordblad (C.2) tijdens het opvangen van het vruchtensap de 
waarden van zowel de temperaturen als de spanning aan het begin (Begin), 
halverwege (Mid.) en het eind (Eind) van de periode. 

 Noteer ook de tijd gedurende welke je het vruchtensap hebt opgevangen. 
- Bereken de gemiddelde waarden van T1, T2 and V van deze meting en noteer deze 

in tabel C.2.  
- Bepaal de massa Msap met de weegschaal en bereken hieruit, uitgaande van de tijd 

waarin het vruchtensap is opgevangen, de grootte van de vloeistofstroom in g s-1. 
 (WAARSCHUWING: Als het gewicht groter is dan de maximumcapaciteit 
 van de weegschaal, verdeel het sap dan over twee bekers) 
 Noteer deze waarden in tabel C.2 van het antwoordblad. 
 
METING 2 
- Draai de vloeistofkraan ongeveer een halve slag verder open en neem waar dat de 

uitgangtemperatuur daalt. Verhoog de spanning tot ongeveer 140 V.  
- Na een tijdje gaat de uitgangtemperatuur (T2) weer omhoog. Regel de 

vloeistofstroom nu zodanig dat je dezelfde temperaturen krijgt als tijdens de eerste 
meting. 

- Als de eindtoestand opnieuw bereikt is (dezelfde begin- en eindtemperatuur van 
het vruchtensap als tijdens meting 1), vang het vruchtensap dan weer op gedurende 
een bepaalde tijd (dit kan hetzelfde zijn als in meting 1.). Gebruik opnieuw de 
chronometer. 

 Noteer deze waarden weer in tabel C.2 van het antwoordblad. 
 
METING 3 
- Herhaal de metingen bij weer een andere spanning (ongeveer 180 V) en een andere 

aangepaste vloeistofstroom. 
 Noteer deze waarden weer in tabel C.2 van het antwoordblad. 

 
Maak een grafiek van V2/R als functie van de grootte van de vloeistofstroom per 

seconde (m! ) (C.3) en bepaal hieruit de waarde van de soortelijke warmte cp 
uitgedrukt in standaardeenheden (SI-eenheden) (C.4). 
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Bereken hoeveel energie het verwarmingselement tijdens meting 2 aan het 
vruchtensap heeft afgestaan gedurende de tijd dat het vruchtensap is opgevangen. 
(C.5) 

Bereken hoeveel energie aan 10.000 liter vruchtensap moet worden onttrokken 
om dit te koelen van 15 °C naar 4 °C (de standaard-temperatuur in tankers). (C.6) 

 
Tijdens dit experiment is het van het grootste belang dat, om de gemiddelde 

waarden te kunnen berekenen, de eindtoestand bereikt is en dat de begin- en 
eindtemperatuur constant zijn. De meest bepalende factor daarin is de vloeistofstroom. 
Om zeker te zijn van een constante vloeistofstroom gebruikt men als container een 
zogenaamde fles van Mariotte (in de figuur aangegeven met VRUCHTEN-
SAPHOUDER). Zoals je ziet bestaat deze uit een gesloten fles waarin een dun buisje 
gestoken is, zodanig dat de onderkant er van in de vloeistof steekt en de bovenkant 
met de buitenlucht verbonden is. 

 
Geef in C.7 aan welke van de volgende uitspraken ONJUIST is.  

a) De fles van Mariotte zorgt er voor dat de grootte van de vloeistofstroom per 
seconde constant is. 

b) De fles van Mariotte zorgt er voor dat de druk ter hoogte van het 
vloeistofoppervlak in de vruchtensaphouder toeneemt tijdens het uitstromen.  

c) De fles van Mariotte zorgt er voor dat de druk ter hoogte van het 
vloeistofoppervlak in de vruchtensaphouder afneemt tijdens het uitstromen. 

d) De fles van Mariotte zorgt er voor dat de buitenlucht het bovenste gedeelte van 
de vruchtensaphouder kan bereiken. 

 

GEFELICITEERD! 

JE BENT KLAAR! 
 

 

 

 


