12 April 2011

TEST 1
Alles over bier

Algemene instructies
Draag altijd een labjas en een veiligheidsbril.
Eten en drinken is in het laboratorium verboden.

Er zijn wegwerphandschoenen beschikbaar; die moet je altijd dragen als je met
chemische stoffen werkt.
Gebruik de door de organisatoren beschikbaar gestelde pen, potlood en rekenmachine.

Alleen de antwoordbladen met het gekleurde logo worden
samen met de aangehechte grafieken nagekeken. Ook je
berekeningen moeten erbij.
De andere – zwart/wit - antwoordbladen zijn klad en worden niet beoordeeld.
Alle gebruikte bladen (ook je kladwerk) moet op het einde worden ingeleverd.

Je mag de opdrachten in een willekeurige volgorde uitvoeren. Begin echter meteen
met het practicum (vanaf A.III) en doe de theorie later.

Je mag niets meenemen uit het lab. Laat alles op de tafel liggen.

Introduction
De tekst op deze en volgende bladzijde mag je gerust overslaan.
Every nation has its own history. Each nation also has its traditional food and drink. While the
classical Czech dumplings and sauerkraut, pork, slowly begin to retreat into the background,
dominating drink beer does not lose popularity at all. Czech beer is not only drink. It is also a source
of national pride. In Bohemia, you can criticize everything, except the Czech beer!
Beer is not a new invention. It was for sure produced at least 10 000 years ago - we can trace
beginnings of its fame to the ancient Egypt. It was not a beer in the modern sense.
One most famous beer ingredient was missing these days – the hops. It is not entirely clear where
and when the hops-supplemented beer first emerged, but this type of production was immediately
used by the Slavic tribes.
In the dark middle-Ages beer was brewed in Bohemia mainly in monasteries, or in their vicinity.
Breweries have already been documented from the 10th century. We have to stress however, that
medieval beer was not identical with the modern one. The taste difference for experienced beerdrinkers, compared to the modern beer disappeared in the 18th century.
The Czech beer is brewed today by 38 companies. The most beer is produced by consortium Pilsner
Urquell, just behind are companies Staropramen and Budweiser. Czechs are not just good at brewing
beer, but exceptionally successful in drinking it. In the beer drinking Czechs keep for the long time
the first place in the world. Consumers in the Czech Republic have a selection of 470 beer brands!
So the Czechs are a nation of pub-culture. In the Czech pub most of the social strata meets in equal
and friendly terms. Czech Inn is the universal meeting place, people date there and even trade
partners sign important contracts during the informal pub appointments…

Here our story begins.
(Adapted by Michael A. Cotter from the story “Small beer on the Bummel” by Petra Kněžíková)

Once upon a time, a long time ago, in a far off country, Mr. & Mrs. Beerbellow lived happily in a
small box with their ten children. One day Smallbeer, the youngest son said, “I don’t want to live in
this crammed little small box anymore. I’m leaving now for the big city of Pardubice” He packed his
six hops into his bag and set off alone to seek his fortune.
Many weeks later he arrived at the kingdom of Euscoly2011. He was surprised to find that all the
Kind’s subjects were in mourning. Smallbeer asked a servant girl he met in the street why everyone
was so sad and gloomy. She told him that Her Royal Highness, Princess Clear-Plum-Brandy, the
only child of the King and Queen, was in very great danger and no-one knew how to save her. The
King had offered his only daughter’s hand in marriage to the brave bottle who saved the Princess
from Seven-headed Charles Drunkard who lived in a cave outside the town and had vowed to drink
her. The King’s subjects gave Seven-headed Charles Drunkard many different kinds of alcohol to
save the princess, but Seven-headed Charles Drunkard simply drank them down and asked for more.
Smallbeer went to the hotel Hurkabice, which was full of bright young bottles from many different
countries all eager to save the Princess from being drunk up. After dinner he went for a walk to the
castle, where, to his surprise he saw the Princess at a window. She was beautiful, pure, six x distilled
and her bottle glistened in the evening sunlight. They looked at each other and it was love at first
sight. Smallbeer decided that he had to save the Princess without sacrificing himself.
He walked up to the castle door and asked the see the King. He said he had a plan to save the
Princess. The King was desperate and agreed to see him. He told the King his plan.
"If you succeed you will be a Prince, marry my only daughter and be the heir to my throne; But if
you fail, I will toss you into the raging, fast flowing river below and you will be swept over the
waterfall, smashed into smithereens on the rocks below, never to be seen again," said the King.
Smallbeer was so much in love with the Princess that he was willing to risk his life for her. That
evening, after the pubs closed, as Seven-headed Charles Drunkard was returning, very drunk, from
the Hurkabice, Smallbeer called to him at the other side of the river, "Hola, hola, Smallbeer calling,
please drink me, please drink me"
Thirsty Seven-headed Charles Drunkard jumped into a river and tried to swim to the other side. But
the current was too strong and the water too high and he was carried down stream and over the
waterfall, never to be seen again. People say, to this day, that the sound of the waterfall is the roar of
Seven-headed Charles Drunkard falling to his certain death on the rocks below.
With Seven-headed Charles Drunkard gone forever and the Princess safe once more, the ungrateful
King changed his mind. But the princess pleased with him to let her marry Smallbeer. The King
agreed if Smallbeer completed one final task. “You are a stranger in my Kingdom” he said, “Nobody
here knows anything about you. But if you teach us how to make beer I will agree to your marriage
to the Princess.”
Will you assist Smallbeer overcome his final obstacle and help Prince Smallbeer and Princess ClearPlum-Brandy get married and live happily ever after?

A. Help Smallbeer om gist en de gisting te bestuderen
Let op, start eerst met het practicum (taak A.III en volgende), en begin pas dan aan de theorie!
TAAK A.I: GISTEN
Gisten zijn eukaryotische micro-organismen, te plaatsen in het rijk van de Fungi (= schimmels). Er
zijn nu ongeveer 1500 soorten beschreven, dat is hoogstwaarschijnlijk nog maar een klein deel van
alle gistsoorten. Gisten vormen meerdere taxonomische of fylogenetische groepen. De term "gist" is
vaak een synoniem voor Saccharomyces cerevisiae, maar de fylogenetische diversiteit van de gisten
is te zien aan hun plaatsing in twee aparte fyla, de Ascomycota en de Basidiomycota. De gistsoort
Saccharomyces cerevisiae wordt al duizenden jaren gebruikt bij het bakken en bij de gisting van
alcoholische drankjes. Deze gistsoort is ook uiterst belangrijk als een modelorganisme in het
moderne celbiologieonderzoek, en is één van de meest volledig onderzochte eukaryotisch microorganismen. Andere gistsoorten zoals Candida albicans, zijn gelegenheids-pathogenen die bij
mensen infecties kunnen veroorzaken.
Gisten behoren tot de vroegst gedomesticeerde organismen. Archaeologen vonden bij opgravingen
in Egyptische ruines primitieve slijpstenen en bakplaatsen voor gegist brood alsook tekeningen van
4.000 jaar oude bakkerijen en brouwerijen. In 1857 leverde de Franse microbioloog Louis Pasteur in
het artikel "Mémoire sur la fermentation alcoolique" het bewijs dat alcoholische gisting uitgevoerd
werd door levende gisten en niet door een chemische katalysator. Pasteur toonde aan dat in een
gistkweek de celgroei toenam wanneer hij er zuurstofgas liet doorborrelen, maar dat de gisting
tezelfdertijd geremd werd; een waarneming die later het "Pasteur effect" genoemd werd.
Gisten zijn heterotroof (chemo-organotroof), zij gebruiken organische verbindingen als een
energiebron en hebben geen zonlicht nodig om te groeien. De koolstof wordt in het algemeen
verkregen uit suikers met zes koolstofatomen (hexosen) zoals glucose en fructose, of uit
disachariden zoals sucrose en maltose. Sommige gistsoorten(de verplicht aerobe) hebben zuurstof
nodig voor de aerobe cellulaire ademhaling; andere (de facultatief anaeroben) zijn dan weer
anaeroob., maar hebben daarnaast ook aerobe methoden om energie te produceren).
A.I.1 Wat maakt het van belang om S. cerevisiae als een belangrijk modelorganisme te
kiezen? Geef op je antwoordblad de juiste beweringen aan met YES, de onjuiste met NO.
A
B
C
D

S. cerevisiae is een klein eencellig organisme met een korte generatietijd (het verdubbelt elke
1,25 – 2 uur bij 30 °C) en kan makkelijk gekweekt worden.
S. cerevisiae kan veranderd worden of door toevoeging van nieuwe genen of door deletie ten
gevolge van homologe recombinatie.
Omdat S. cerevisiae een eukaryoot is, heeft het evenals planten en dieren een complexe
interne celstructuur.
Het onderzoek op S. cerevisiae is een sterke economische drijfveer, zeker in het begin, omdat
het zo algemeen in de industrie gebruikt wordt.

TAAK A.II: ETHANOLGISTING
A.II.1 Ethanolgisting, ook wel alcoholische fermentatie genoemd, is een biologisch proces
waarbij suikers zoals glucose, fructose, en sucrose omgezet worden in cellulaire energie
waarbij ethanol en koolstofdioxide als metabolische afvalproducten geproduceerd worden. De
glycolyse is een noodzakelijke reeks van reacties betrokken bij de ethanolgisting, Welke van
onderstaande beweringen over de glycolyse is (zijn) waar? Geef op je antwoordblad de juiste
bewering(en) aan met YES, de onjuiste met NO.
A
B
C
D

Water is een van de producten
Tien ADP moleculen (per glucose molecule) worden omgezet in tien ATP moleculen
De glycolyse is kenmerkend voor eukaryoten
De glycolyse vindt plaats in de mitochondriën, waar het eindproduct pyrodruivenzuur
direct de Krebscyclus in kan gaan

A.II.2 Waardoor rijst het brooddeeg? Geef op je antwoordblad de juiste bewering(en) aan met
YES, de onjuiste met NO
A
Tijdens het gistingsproces produceert het bakkersgist warmte, er verdampt water en er
worden bellen in het deeg gevormd.
B
Bakkersgist produceert koolstofdioxide als afvalproduct waardoor er bellen in het deeg
gevormd worden.
C
Bakkersgist produceert ethanol en warmte als afvalproduct. Verdampte ethanol vormt bellen
in het deeg.
D
Bellen binnen in het deeg zijn lege ruimtes waar de gist plaatselijk al het deegmateriaal
verbruikt, het deeg dijt uit omdat de gist vele keren deelt en een substantieel deel van de
deegmassa vormt.
A.II.3 De meeste alcoholische dranken worden geproduceerd via de ethanolfermentatie door
gist. Wijn en brandy worden geproduceerd doordat de suikers, van nature aanwezig in
vruchten, vooral in druiven, vergist worden. Rum wordt geproduceerd door de vergisting van
suikerriet. Bier en whisky worden geproduceerd door de vergisting van zetmeel. Gist kan
zetmeel niet direct fermenteren. Het is nodig om de zetmeel af te breken tot eenvoudige te
fermenteren suikers.. Welke techniek wordt bij het bierbrouwen gebruikt om zetmeel af te
breken tot eenvoudige suikers? Geef op je antwoordblad de juiste bewering(en) aan met YES,
de onjuiste met NO
A
Gekiemde graankorrels zijn rijk aan het enzym amylase dat het werk doet.
B
Graankorrels worden verhit en door de hoge temperatuurbehandeling wordt het zetmeel
afgebroken tot te fermenteren suikers.
C
Het enzym amylase wordt geproduceerd in bacteriën, geïsoleerd en gebruikt voor de
zetmeelbehandeling
D
Graankorrels worden voorbehandeld met zetmeel splitsende bacteriën of gist en dan
geïnoculeerd met een alcohol producerende gistsoort
Het vermogen van gist om suiker om te zetten in alcohol wordt door de biotechnologie industrie
benut om de brandstof ethanol te maken. Suikerbiet (Beta vulgaris) is een gewas in Tsjechiëmet de
hoogste energieinhoud/ m2 en gemakkelijk te vergisten tot alcohol. In zijn eerste groeiseizoen maakt
suikerbiet een gote opslagwortel (1–2 kg) waarvan 20 % van de massa suiker is. Suikerbietvelden .
Suikerbieten, verbouw in de lokale bodem en onder lokale climaat condities, brengen zestig ton
wortels per hectare (10 000 m2) op. Op de Åland eilanden wordt een rumachtige sterke drank
gemaakt onder de merknaam Kobba Libre. In sommige Europese landen, vooral in de Tsjechische

Republiek en in Duitsland, wordt de suikerbiet ook gebruikt om gedestilleerde sterke drank en
wodka te – (citaat van Wikipedia).
A.II.4 Schrijf op je antwoordblad twee chemische vergelijkingen: als eerste reactievergelijking
de omzetting van sucrose (sacharose) in glucose en fructose (brutoformules), en als tweede de
omzetting van glucose (fructose) in ethanol en CO2
A.II.5 Schrijf op je antwoordblad de totaalvergelijking van de omzetting van sucrose
(sacharose) in ethanol.
A.II.6 Hoeveel ethanol (in kg) kan theoretisch geproduceerd worden uit een opslag van 1 kg
suikerbietenwortels. Noteer je berekening op het antwoordblad.
A.II.7 Waarom is het onmogelijk om de theoretisch maximale suikeromzetting te krijgen bij
gisting van micro organismen? Geef op je antwoordblad de juiste bewering(en) aan met YES,
de onjuiste met NO
A
B
C
D

een kleine hoeveelheid koolstof komt vrij in de vorm van CO2
een kleine hoeveelheid suiker blijft ongefermenteerd in de oplossing, omdat ethanol het
fermentatieproces remt
een kleine hoeveelheid komt terecht in de macromoleculen waardoor de micro-organismen
gaan groeien en delen.
reagerende stoffen worden nooit voor 100% in reactieproducten omgezet

A.II.8 Een liter ethanol bevat ongeveer 21.5 MJ energie (In werkelijkheid bevat een liter
ethanoloplossing 96% ethanol, de dichtheid van 96% ethanoloplossing is 800 g/l). De
oppervlakte van de Tsjechische Republiek is bij benadering 78 866 km2. Welk percentage van
dit oppervlak moet als suikerbietveld gebruikt worden als de Tsjechische Republiek, met een
energieverbruik van 496 TWh (1Wh = 3600 J) per jaar, besluit om alle nodige energie te halen
uit de ethanol gewonnen uit suikerbietsucrose. Let op, betrek niet in je berekening de extra
energie die je moet investeren voor de suikerbietproductie. Schrijf al je berekeningen op het
antwoordblad op.
	
  

A.II.9 De oppervlakte van de Tsjechische Republiek is bij benadering 78 866 km2. Welk
percentage van dit oppervlak moet gebruikt worden als suikerbietveld, als de Tsechische
Republiek besluit om alle auto's te laten rijden op ethanol geproduceerd uit suikerbietsucrose? Gegeven is dat de Tsjechische Republiek elk jaar ongeveer 6 miljoen ton ruwe olie
invoert en 5 miljoen ton diesel voor het auto- en treinverkeer nodig heeft. Een liter diesel
bevat gemiddeld ongeveer 32 MJ energie, de gemiddelde dichtheid ervan is 0,785 kg/l. Let op,
betrek niet in je berekening de extra energie die je moet investeren voor de suikerbiet
productie. Schrijf al je berekeningen op het antwoordblad op.
A.II.10
Door materie en antimaterie samen te voegen kun je materie omzetten in
energie. Stel dat je via dit proces de hoeveelheid energie die jaarlijks in de Tsjechische
republiek verbruikt wordt wil aanmaken, bereken dan hoeveel kilogram materie hiervoor
nodig is. Schrijf al je berekeningen en de gebruikte formule op het antwoordblad.

A.II.11. !!! DOE DIT ALLEEN ALS JE TIJD OVER HEBT, VOOR DE FUN– je kan er een
speciale prijs voor krijgen!!! Stel je voor dat je het in je macht hebt om de hele Tsjechische
Republiek optimaal om te vormen zodat het al zijn energie consumptie kan krijgen uit de
suikerbietproductie. Beschouw de Tsjechische Republiek maar –om het simpel te houden- als
een eiland met een vierkante vorm. Elke verandering die je kunt bedenken, kun je uitvoeren.
Teken een beeld van de optimale vorm in het vierkant en geef de afmetingen in km-eenheden.
TAAK A.III: ETHANOLTOLERANTIE
Het maken van lijnen van de gist Saccharomyces cerevisiae met een verhoogde tolerantie voor
ethanol door mutagenese van het gen voor het TATA-bindend eiwit en identificatie van nieuwe
genen die kunnen in verband gebracht worden met ethanoltolerantie. Jungwoo Yang1 et al.
Biotechnol. Bioeng. Artikel eerst online gepubliceerd op: 3 APR 2011
Grotere ethanolconcentraties blijken een remmend effect te hebben op de alcoholische gisting. Het
ligt dus voor de hand dat gistsoorten die een hogere concentratie aan alcohol beter verdragen zeer
gezocht zijn voor de industriële ethanolproductie. Men gebruikte voor het onderzoek twee
variëteiten van Saccharomyces cerevisiae: ETS2 en ETS3. Men onderzocht met diverse methodes
42 genen en stelde bij 18 ervan een gevoeligheid voor ethanol vast, waaruit men afleidde dat ze iets
konden te maken hebben met ethanoltolerantie.
Met deze wetenschap werden twee nieuwe gistvariëteiten gemaakt, nl. iETS2 en iETS3. Hiervoor
bracht men de gemuteerde SPT15-allelen van ETS2 en ETS3 in de chromosomen met het oog op een
verhoogde ethanoltolerantie. Dit bleek het geval te zijn want fermentatie van 20% glucose gedurende
24 h in een bioreactor toonde aan dat iETS2 en iETS3 niet alleen beter groeiden, maar ook 25%
meer ethanol produceerden dan de niet gemuteerde variëteit.
Wat we hiervan moeten onthouden is dat het zoeken naar gistvariëteiten met een hoge
ethanoltolerantie een belangrijk gegeven is. Je taak zal er in bestaan de ethanoltolerantie van
gewone bakkersgist te bepalen (je zal nagaan in hoeverre de gist kan groeien in een medium
dat ethanol bevat)
Je hebt volgend materiaal nodig:
3 Erlenmeyers
3 ballonnetjes
4.5g klontjessuiker
3 x 8 g bakkersgist
96 % ethanol
kraantjeswater (op kamertemperatuur)
glazen pipetten en automatische pipetten
Bereiding van het groeimedium voor de gistcultuur:
•
Bereid in 3 erlenmeyers (A, B en C) telkens 100 mL van drie verschillende
groeimedia met een eindconcentratie van 4,5% sucrose en een bepaalde ethanolconcentratie:
A. bevat 0% ethanol
B. bevat 10% ethanol
C. bevat 20% ethanol
•
Doe ten slotte in elke erlenmeyer 8 g gist

Je ontwerpt en realiseert een experiment om de invloed van ethanol na te gaan op de
katabolische processen van gist
A.III.1
Observeer en teken de resultaten in het juiste vak. Maak zelf deze vakken.
Markeer de 0-concentratie aan ethanol A, de 10 % ethanolconcentratie B en de 20 %
ethanolconcentratie C.
Wacht minstens 60 minuten voor je de resultaten vaststelt.
Noteer hoe lang je de gisting liet duren (in minuten).
A.III.2
Tracht de intensiteit van deze katabolische processen weer te geven (je doet dit
door te steunen op de hoeveelheid CO2 die volgens de werkwijze in TAAK C.II. geproduceerd
wordt). Reken 100% katabolische activiteit voor het proces dat doorgaat in erlenmeyer A.
A.III.3 Geef telkens de chemische formule van de stofwisselingsproducten die ontstaan bij de
vergisting van glucose in de erlenmeyer A, B en C
A.III.4
Welk(e) type(s) stofwisselingsprocessen (als die er al zijn) verwacht je op het
einde van elk experiment (in erlenmeyer A, in erlenmeyer B en in erlenmeyer C)? Aerobe en/of
anaerobe? Gebruik in je antwoord de afkorting AE voor aeroob en AN voor anaeroob)
A.III.5 Welke factor(en) zal (zullen) uiteindelijk het meest het metabolisme van de gist
afremmen in de erlenmeyers A en C ? Gebruik in je antwoord de afkorting O voor O2, S voor
sucrose, C voor CO2, E voor ethanol , T voor temperatuur en N voor geen afremming.
TAAK A.IV: GISTCULTUREN
In de natuur worden micro-organismen vaak met nadelige situaties geconfronteerd (droogte,
voedselgebrek…). Door kolonies te vormen, waarbinnen de individuele cellen samenwerken,
kunnen ze het hoofd bieden aan ongunstige omstandigheden. Kolonies die in de natuur voorkomen
(wild-type) zullen verschillen van degene die ontstaan in optimale omstandigheden in een labo
(domesticated), waar de noodzaak tot samenwerken veel minder dwingend is.
Je taak bestaat erin “wild-type” en “domesticated” variëteiten te identificeren. Je zal verder hun
morfologie en hun aanpassingen vergelijken..
A.IV.1 Je beschikt over een Petrischaal waarin kolonies werden gekweekt op een voedselrijk
medium. Identificeer de wild-type en de domesticated soorten en teken op je antwoordblad
telkens een typisch voorbeeld van de geselecteerde morfologieën. Gebruik voor de observatie
de kleinste vergroting van de microscoop en/of een loepe.
A.IV.2
Neem met de tip van de pipette een kleine hoeveelheid gistcellen van een kolonie
en doe deze in een kleine waterdruppel (10 microliter). Bekijk onder de microscoop. Vergelijk
de celvormen en teken een representatief voorbeeld op je antwoordblad. Duid met sterretjes de
belangrijkste verschillen aan tussen de wild-type en domesticated soorten.

A.IV.3
Typering van wild-type en domesticated kolonies met behulp van de kleurstof
Coomassie Brilliant Blue R
•
Omcirkel op de onderkant van de petrischaal minstens 5 wildtype kolonies en (met een
andere kleur) minstens 5 domestic kolonies.
•
Spoel vervolgens de kolonies weg met kraantjeswater
•
Met een wattenstaafje kan je vervolgens zoveel mogelijk de niet weggespoelde restanten van
de kolonies verwijderen (zonder de voedingsbodem te beschadigen)
•
Kleur gedurende 10 minuten de agar (voedingsbodem) met Coomassie Brilliant Blue R
(gebruik hiervoor de pasteurpipette; ca 5mL per petrischaal)
•
Spoel vervolgens de kleurstof weg met kraantjeswater en giet het water uit de petrischaal.
•
Observeer met de kleinste vergroting patronen van blauwe kleuring. Noteer welke patronen
bij welk kolonietype horen. Teken op je antwoordblad een typisch patroon voor een wildtype en één voor een domestic type.
A.IV.4 Welke bewering/beweringen i.v.m. domesticated versus wild-type is/zijn waar?
A
B
C
D

Domesticated kolonies zijn complexer, omdat de selectiedruk in energierijke omstandigheden
de samenwerking tussen individuele cellen stimuleert.
In wild-type kolonies, gekweekt uit gist afkomstig uit de natuur, differentiëren cellen in
gespecialiseerde vormen, die geoptimaliseerd zijn voor bepaalde taken. De kolonie is
hierdoor complexer en meer gestructureerd.
Onder optimale omstandigheden vertonen organismen de neiging bepaalde kenmerken te
verliezen. In onze situatie de neiging een complexe, gestructureerde kolonie te vormen, wat
van geen nut is in het vloeibare substraat of in het bakkersdeeg.
Domestic kolonies zijn glad en zijn structureel niet complex. Zij bestaan uit cellen, die niet
de mogelijkheid vertonen te differentiëren in gespecialiseerde deelgroepjes.

B. Help Smallbeer bij het bestuderen van suikerresiduen.
Gist-alcoholtolerantie is een eerste vereiste voor kwalitatieve omzetting van suiker in alcohol. In de
praktijk blijft er als residu suiker achter bij de bereiding van ieder bier of wijn. Dat is in het
bijzonder belangrijk voor de karakteristieke smaak. Het residu suiker wordt gewoonlijk gemeten in
gram per liter wijn, vaak kort weergegeven met g/l of g/L. Zelfs bij de droogste wijnen vindt men
zelden een gehalte van minder dan 1 g/L. Dit is het gevolg de aanwezigheid van bepaalde suikers die
niet te fermenteren zijn.
Daarentegen iedere wijn die meer dan 45 g/L bevat, wordt beschouwd als zoet, ofschoon veel van de
belangrijke zoete wijnen nog veel hogere gehaltes hebben. Bijvoorbeeld de bekende wijnen van
Château d'Yquem bevatten tussen 100 en 150 g/L residu suiker.
De meest zoete wijn van de Tokaji, de Eszencia, bevat meer dan 450 g/L, met uitschieters van meer
dan 900 g/L. Hoe zoet de wijn zal smaken, wordt ook bepaald door factoren als de zuurgraad en het
alcoholgehalte. Ook speelt daarbij een rol de hoeveelheid aanwezige tannine en of de wijn
mouserend is.
Speciaal voor diabetici is het belangrijk om bier te maken met een laag suikergehalte, omdat bij
diabetici het regelen van de glucoseopname in cellen verstoord is. Het is duidelijk dat het
achterblijven van ongefermenteerd residu suiker in bier een verhoogd risico voor diabetici vormt.
Diëetbier is in Duitsland een biersoort die speciaal gebrouwen is voor diabetici. Hierbij wordt
gebruik gemaakt van een ongewone volledige omzetting en fermentatie, waarbij een bier ontstaat
met eenzelfde alcoholgehalte als normaal bier. Maar hierin zitten vrijwel geen residusuikers of
koolhydraten. Het resutaat is lijkt qua smaak op 'Dry Beer'.
Het meten van het residu suiker bij iedere stap van de bereiding van bier en wijn door fermentatie, is
daarom belangrijk voor bierbrouwers en wijnmakers. Hierbij wordt gebruik gemaakt van
nauwkeurige technieken die jullie nu gaan uitvoeren.
Jodometrische bepaling van reducerende suikers
De hoeveelheid reducerend suiker wordt bepaald door aan een wateroplosbare portie van het
reducerende suiker een overmaat van standaard kopersulfaat (CuSO4) in een basische
tartraat(Fehlings)oplossing toe te voegen. Dit gebeurt onder gecontroleerde omstandigheden met
betrekking tot tijd, temperatuur, concentratie en samenstelling van het reagens, zodat de hoeveelheid
gereduceerd koper recht evenredig is met de hoeveelheid van het reducerende suiker in het monster
dat geanalyseerd wordt. In deze bewerking van de analysemethode van 'Schoorl' wordt de
concentratie reducerend suiker (uitgedrukt in glucose), bepaald met behulp van een jodometrische
titratie van het niet gereduceerde koper dat na de reactie overgebleven is.
In dit geval wordt het overbleven koper(II)zout volledig omgezet in koper(I)jodide waarbij een
equivalente hoeveelheid jood gevormd wordt.
2 Cu2+ + 4 I- → 2 CuI + I2
De hoeveelheid jood die hierbij gevormd wordt uit het jodide, wordt bepaald door middel van een
titratie met een gestandaardiseerde thiosulfaatoplossing, waarbij zetmeel (ook wel stijfsel of in het
Engels starch genoemd) als indicator gebruikt wordt. Het verschil tussen een blancotitratie en de
titratie van de betreffende bepaling geeft het bij deze reactie geduceerde koper(II) weer. De

overeenkomstige hoeveelheid glucose wordt afgelezen uit tabel 1. (Dat wordt op deze manier
gedaan, omdat de reactie tussen glucose en het koper(II)zout niet stoichiometrisch is).
Deze methode is speciaal ontworpen voor wateroplosbare dextrines en maltodextrines en is
toepasbaar voor andere koolhydraten, zoals bijvoorbeeld glucose met een lage DE (dextrineequivalent) in siropen en als vaste stof. Dextrine is gemodificeerd zetmeel dat gemaakt wordt door
zetmeel in droge toestand te verhitten met of zonder toevoeging van kleine hoeveelheden reagentia.
Deze methode wordt niet aanbevolen voor monsters met een DE boven de 30. Want dat kan leiden
tot te hoge waarden omdat het verband tussen gereduceerd koper en reducerende suikers minder
lineair is bij hogere DE's.

Apparatuur en reagentia:
• Monster: glucose (in plastic flesje)
• Hulpmiddelen:
maatkolf 100 mL
2× erlenmeyers (250 mL)
2× titratiekof (250 mL)
2× pipet 10 mL
1× buret 25 mL
2× trechter
1× (vaste-stof)trechter
2× bekerglas 150 mL
1× maatcilinder 10 mL
1× plastic spuitfles (met gedestilleerd water)
• Chemicaliën: Fehling´s oplossing A (69,28 g CuSO4.5H2O in 1 litre of water)
Fehling´s oplossing B (346,0 g NaKC4H4O6.4H2O en 100 g NaOH in 1 liter)
standaard kaliumdichromaatoplossing (K2Cr2O7) – De preciese concentratie wordt
door de organisatie bekend gemaakt.
0,1 M natriumthiosulfaat(Na2S2O3)oplossing
kaliumjodide (KI) – vaste stof
2 M zwavelzuur H2SO4
zetmeelindicator (starch indicator)

OPDRACHT B.I: STANDAARDISATIE VAN 0,1 M Na2S2O3 OPLOSSING
•

Breng de 5 mL standaard dichromaat(K2Cr2O7)oplossing die je van de organisatoren gekregen
hebt, kwantitatief over in een 250 mL titratiekolf. Voeg hier aan toe een geschikt volume
gedestilleerd water (ca. 50 mL).

•

Voeg toe 5 mL van de 2 M H2SO4 met behulp van de maatcilinder.

•

Voeg ongeveer 1 g vast KI toe en meng de inhoud grondig door omzwenken.

•

Titreer met de te standaardiseren natriumthiosulfaat(Na2S2O3)oplossing tot een lichtgele kleur.

•

Voeg met behulp van de maatcilinder 5 mL zetmeelindicator (starch) toe en ga verder met
titreren tot de blauwe kleur verdwenen is. (Pas op: bij het einde van de titratie is de oplossing
licht blauw-groen van kleur, veroorzaakt door de aanwezigheid van Cr3+ ionen.)

•

Noteer op het antwoordblad de begin- en de eindstand van de buret en het bij de titratie
benodigde volume van de te standaardiseren natriumthiosulfaatoplossing.

•

Voer de titratie tenminste twee keer uit. (Drie keer als je dat nodig vindt!).

•

Bereken de concentratie van de Na2S2O3 oplossing. Schrijf de berekening en het resultaat op het
antwoordblad.

•

De standaardisatie wordt gekarakteriseerd door de volgende reactievergelijkingen:
Cr2O72- + 6 I- + 14 H+ → 2 Cr3+ + 3 I2 + 7 H2O
I2 + 2 S2O32- → 2 I- + S4O62-

OPDRACHT B.II: ANALYSE VAN HET GLUCOSEMONSTER
•

Breng het monster dat in het plastic flesje zit, kwantitatief over in een 100 mL maatkolf, laat het
oplossen en vul de maatkolf op de juiste manier aan met gedestilleerd water.

•

Pipetteer 10,0 mL Fehling´s A-oplossing en daarna 10,0 mL Fehling´s B-oplossing in de 250
mL erlenmeyer.

•

Voeg hieraan toe 10,0 mL van de monsteroplossing (glucoseoplossing) en 20 mL gedistilleerd
water om het totaalvolume op 50 mL te brengen.

•

Meng de inhoud door voorzichtig om te zwenken.

•

Voeg twee glasparels toe om kookvertraging te voorkomen en plaats op de erlenmeyer een
kleine glazen trechter.

•

Zorg dat de kookplaat voorverhit is.

•

Wees er zeker van dat de buitenkant van de erlenmeyer droog is en plaats hem op een hete
kookplaat, die is ingesteld om de oplossing aan de kook te brengen. Breng de oplossing in
ongeveer (maar niet meer dan!) 3 minuten aan de kook.

•

Laat de oplossing precies 2 minuten doorkoken. (Totale verwarmingstijd mag dus maximaal
maar 5 minuten zijn.)

•

Koel het mengsel snel af tot kamertemperatuur in een koudwaterbad (Gebruik daarvoor een
bekerglas met kraanwater.).

•

Voeg ongeveer 2 g vast KI toe en meng de inhoud grondig door omzwenken.

•

Voeg met een maatcilinder 15 mL 2 M H2SO4 toe. (De oplossing moet bruin worden vanwege
de vorming van het jood, Als dit niet het geval is moet er meer zuur toegevoegd worden.)

•

Titreer de verkregen oplossing onmiddellijk met de gestandaardiseerde
natriumthiosulfaat(Na2S2O3)oplossing tot een lichtgele kleur.

•

Voeg met een maatcilinder 5 mL zetmeelindicator (starch) toe en titreer verder tot de blauwe
kleur verdwenen is.

•

Noteer op het antwoordblad de begin- en de eindstand van de buret en het benodigde volume
van de gestandaardiseerde natriumthiosulfaatoplossing.

•

Voer de titratie tenminste twee keer uit. (Drie keer als je dat nodig vindt!).

•

Gebruik voor de analyse van de blanco 10 mL gedestilleerd water in plaats van 10 mL
monsteroplossing.

•

Bepaal het verschil tussen de blanco en het gemiddelde van de echte titratie. Reken dit volume
om in het volume dat zou horen bij precies 0,1 M Na2S2O3 oplossing. Bepaal vervolgens de
hoeveelheid glucose met behulp van tabel 1. Je kunt aannemen dat er een lineair verband is
tussen twee opeenvolgende punten in deze tabel.

•

Het resultaat moet uitgedrukt worden in milligram (mg) glucose in een glucoseoplossing.

•

Schrijf de berekening en het resultaat op het antwoordblad!

Tabel 1: Verband tussen de hoeveelheid glucose (mg) en de 0,1 M Na2S2O3 oplossing (mL) welk
volume equivalent is aan gereduceerd koper.
0,1 M Na2S2O3
volume (mL)

Glucosehoeveelheid
(mg)

0,1 M Na2S2O3
volume (mL)

Glucosehoeveelheid
(mg)

0,1 M Na2S2O3
volume (mL)

Glucosehoeveelheid
(mg)

1,0

3,2

9,0

28,9

17,0

56,3

2,0

6,3

10,0

32,3

18,0

59,8

3,0

9,4

11,0

35,7

19,0

63,3

4,0

12,6

12,0

39,0

20,0

66,9

5,0

15,9

13,0

42,4

21,0

70,7

6,0

19,2

14,0

45,8

22,0

74,5

7,0

22,4

15,0

49,3

23,0

78,5

8,0

25,6

16,0

52,8

24,0

82,6

OPDRACHT B.III: AANVULLENDE VRAGEN
B.III.1 Geef de reactievergelijkingen van de reactie van jood met de onderstaande
verbindingen:
a)

HCHO (formaldehyde = methanal) in basisch milieu (OH-)

b)

CH3COCH3 (acetone = propanon) in basisch milieu (OH-)

c)

L-ascorbinezuur

B.III.2 Wat is er karakteristiek voor de structuur van het glucosemolecuul? Welke fysischchemische eigenschap houdt verband met de structuur van het glucosemolecuul en hoe
wordt de instrumentele methode voor de bepaling van zulke stoffen genoemd.
Omcirkel het juiste antwoord in elke kolom op het antwoordblad.
Karakteristiek van de structuur Physisch-chemische
Instrumentele methode
eigenschappen
geconjugeerd systeem van
absorptie van UV licht
UV spectrometrie
bindingen
asymmetrisch (chiraal) koolstof
optische draaiing
polarimetrie
geladen centrum

elektrische geleidbaarheid

voltametrie

estergroepen

vluchtigheid

gaschromatografie

C. Help Smallbeer met het bestuderen van bier
In Bohemen werd het Tjsechische bier traditioneel aangeduid met zijn ‘graad’; dus er is bijvoorbeeld
bier van 10o of 12o. De biergraad werd bepaald door de concentratie van de hoeveelheid te
fermenteren suiker. De hoeveelheid alcohol hangt dan af van de hoeveelheid te fermenteren suiker
die in alcohol wordt omgezet. Tegenwoordig wordt de biergraad gegeven door de massafractie van
de te fermenteren suikers in gehopte wort.
Het eerste tussenproduct in het bierbrouwen wordt malt wort genoemd. Het is een zoet mengsel van
suikers en andere stoffen, waar nog geen hop aan toegevoegd is. De malt wort wordt daarna gekookt
samen met de hop. Het product daarvan heet gehopte wort. Door daar gist aan toe te voegen, wordt
de suiker omgezet in alcohol en kooldioxyde. De hoeveelheid alcohol hangt af van de dichtheid van
de gehopte wort en van de uiteindelijke dichtheid van het bier. Het volume percentage van de
alcohol wordt in goede benadering gegeven door de formule:
het volume percentage van de alcohol (%) = (ρhw - ρ)/k
Hierin is ρhw de dichtheid van de gehopte wort (in kg/m3), ρ is de uiteindelijke dichtheid van het bier
(in kg/m3) en k is een constante die de waarde 7,45 kg/m3 heeft.
De biergraad kan hieruit bepaald worden door het procentuele volume van de alcohol te
vermenigvuldigen met 2,5.
biergraad = 2,5 · het volume percentage van de alcohol (%).
Bieren met een verschillende biergraad hebben een verschillende dichtheid als gevolg van
verschillende concentraties restsuiker. Hoe hoger de biergraad, des te hoger is de uiteindelijke
dichtheid van het bier.
De dichtheid kan worden gemeten met een pycnometer, zie figuur 1. Gewoonlijk bestaat een
pycnometer uit een glazen fles met een nauwkeurig passende stop waarin zich een dunne holle buis
bevindt. Als de fles helemaal met een vloeistof gevuld is, ligt daarmee het volume met grote
nauwkeurigheid vast.

Figuur 1 - Pycnometer (Bron: Wikimedia Commons)
Als we de dichtheid van een ijkvloeistof kennen, dan kunnen we het volume van de pycnometer
bepalen door eerst de massa van de lege pycnmeter te meten en daarna die van de pycnometer

gevuld met de ijkvloeistof. Meten we vervolgens de massa van de pycnometer met een andere
vloeistof, dan kunnen we nu de dichtheid van vloeistof bepalen.
OPDRACHT C.I: MEET DE DICHTHEID EN BEPAAL DE BIERGRAAD
Apparatuur en material: twee flessen bier, gedestilleerd water (vraag dit aan je assistant), een
weegschaal (die je deelt met het andere team), glasstaafjes, drie bekerglazen, een glazen flesje, een
stop waar een buisje in steekt, een droogdoekje en een lineaal met schaalverdeling.
Procedure
1. Leeg de inhoud van de twee flessen bier in de bekerglazen en roer het bier met de glasstaafjes
zodat gasbellen uit het bier gaan. Laat het bier vervolgens enkele minuten op kamertemperatuur
staan terwijl je er af en toe in roert. Vul het derde bekerglas vervolgens met gedestileerd water
en laat het staan zodat ook dit de kamertemperatuur aanneemt.
2. Meet intussen de massa van de lege, droge pycnometer (glazen flesje) samen met de stop
waarin het holle buisje zit en herhaal dit nog eens vier keer.
Noteer je metingen in het antwoordblad (tweede kolom in tabel C.I.1) en bereken het
gemiddelde.
3. Vul nu de pycnometer tot aan de rand met gedestilleerd water. Breng daarna de stop aan.
Daardoor zal er wat water uit het buisje lopen. Droog de pycnometer vervolgens zorgvuldig en
meet de totale massa. Herhaal dit experiment nog eens vier keer. Je hoeft de pycnometer niet
telkens te legen. Het is voldoende om het flesje tot aan de rand toe te vullen met gedestilleerd
water en vervolgens de stop aan te brengen.
Noteer je metingen in het antwoordblad (derde kolom in tabel C.I.1) en bereken het
gemidddelde.
4. Leeg de pycnometer en spoel deze schoon. Vul het vervolgens met blond bier. Breng de stop
aan en droog de pycnometer zorgvuldig. Zorg ervoor dat er geen luchtbellen onder de stop zitten
en meet daarna de totale massa. Herhaal de meting vier keer. Ook nu weer is het niet nodig om
de pycnometer telkens te legen. Het is voldoende om het flesje tot aan de rand toe te vullen met
bier en vervolgens de stop aan te brengen.
Noteer je metingen in het antwoordblad (vierde kolom in tabel C.I.1) en bereken het
gemidddelde.
5. Leeg de pycnometer en spoel deze schoon. Voer voor het donker bier dezelfde procedure uit
als voor het blond bier. Zorg er ook hier voor dat er geen luchtbellen onder de stop zitten.
Noteer je metingen in het antwoordblad (vijfde kolom in tabel C.I.1) en bereken het
gemidddelde.

Figuur 2 – Pycnometer gevuld met donker bier op de weegschaal.

We dringen er sterk op aan om nu met OPDRACHT C.II te beginnen. Tijdens de metingen
van OPDRACHT C.II kan de analyse van je vorige metingen gedaan worden.
6. Bereken de massa van het gedestileerd water in de pycnometer (aangegeven met mw), de
massa van het blond bier in de pycnometer (m1) en de massa van het donker bier in de
pycnometer (m2). Noteer de massa’s in het antwoordblad (C.I.2)
7. Neem in het antwoordblad de waarde van de temperatuur in het lab over van het witbord.
Gebruik grafiek 1 om de dichtheid van het gedestilleerde water te bepalen. Bereken het volume
van het gedestilleerd water in de pycnometer. Noteer je resultaten in het antwoordblad (C.I.3)
8. Schrijf in het antwoordblad (C.I.4) de formule voor de dichtheid van het bier uitgedrukt in de
massa en het volume Vw. Bereken vervolgens de dichtheid van het blond bier (ρ1) en het donker
bier (ρ2). Noteer je resultaten in het antwoordblad.

ρ/kg·m

-3

9. Bereken het volumepercentage alcohol en de biergraad van het blond bier en van het donker
beer. De dichtheid van gehopte wort is ρ1hw = 1040 kg/m3 voor het blond bier en ρ2hw = 1080
kg/m3 voor het donker bier. Noteer je resultaten in het antwoordblad (C.I.5).
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Grafiek 1 – De dichtheid van gedestilleerd water als functie van de temperatuur.
Een ander manier om de dichtheid van vloeistoffen te meten is door gebruik te maken van een
densimeter; zie figuur 3. Gewoonlijk bestaat een densimeter uit een cilindervormige steel met
daaronder een buik die met kwik of loodhagel verzwaard is om het geheel rechtop te laten drijven.
De te testen vloeistof wordt in een hoge cilinder gegoten en vervolgens wordt de densimeter er
voorzichtig in gelaten totdat deze vrij drijft. Waar de steel door het vloeistofoppervlak steekt, leest
men de dichtheid af. De werking van de densimeter is gebaseerd op de wet van Archimedes.

C.I.6 Veronderstel een vereenvoudigd model van de densimeter, bestaande uit een verzwaarde
reageerbuis (proefbuis) (met overal dezelfde diameter) met een lengte van 20 cm. Wanneer deze in
gedestilleerd water wordt geplaatst, drijft hij zodat de helft van z’n lengte onder de vloeistof steekt.
Bereken voor beide types bier de lengte waarmee deze densimeter in de vloeistof ondergedompeld
zou zijn. Noteer je berekeningen en resultaten in het antwoordblad.

Figuur 3 - Densimeter

(Bron: Wikimedia Commons)

OPDRACHT C.II: KWANTITTIEVE BEPALING VAN DE CO2 PRODUCTIE DOOR GIST
Zoals je in deel A.II hebt gezien, produceert gist ethanol en koolstofdioxide als hij suiker gebruikt en
omzet. Door de druk en het volume van de geproduceerde CO2 te meten kunnen we de hoeveel ervan
bepalen (vergelijk dit met OPDRACHT AIII1) met behulp van de ideale gaswet:

pV = nRT
waarin p de druk van het gas is, V het volume van het gas, n het aantal mol gas, R de gasconstante (R
= 8.314 J mol-1K-1) en T de absolute temperatuur (deze kan op eenvoudige wijze berekend worden
uit de Celsius temperatuur die op het bord geschreven is).
Als we aannemen dat de vorm van de opblaasbare ballon een perfecte bol is, dan geldt voor de druk
in de ballon bij benadering

p = pa +

C
,
r

waarin pa de atmosferische druk is, r de straal van de ballon en C een constante is die afhangt van de
materiaaleigenschappen en de dikte van de ballon.
Apparatuur en materiaal: een weegschaal (die je deelt met het andere team), glasstaafjes, een
glazen flesje (de pycnometer), een lineaal (meetlat) met schaalverdeling, 2 paar rechthoekige
driehoeken, een opblaasbare ballon, 2 suikerklontjes en bakkersgist (ongeveer 20 g).
Procedure
1.

Weeg de totale massa van beide suikerklontjes. Noteer je resultaat in het antwoordblad.
(C.II.1)

2.

Bereken de absolute temperatuur in het lab. Noteer je resultaat in het antwoordblad. (C.II.2)

3.
Vul de pycnometer tot aan de rand met kraanwater op lab temperatuur. Giet het water van de
pycnometer in het bekerglas. Voeg de bakkersgist toe en los beide suikerklontjes er in op. Meng de

gist met een glasstaafje en zwenk het geheel rustig om.
4.
Vul de schoongespoelde pycnometer tot aan de rand met de gehomogeniseerde oplossing.
Bevestig tenslotte voorzichtig de lege ballon aan de hals van de pycnometer; zie figuur 4. Rek
daarbij de ballon niet onnodig uit omdat je daardoor de elastische eigenschappen van de tuit kunt
veranderen, waardoor de vorm negatief beïnvloed kan worden. Vraag aan de lab assistent een
nieuwe ballon, mocht de eerste geknapt zijn.

Figuur 4 – De opblaasbare ballon om de hals van de pycnometer
5.
Neem zorgvuldig het opblazen van de ballon waar. Noteer na 40 minuten, elke 10 minuten de
diameter d van de ballon op het antwoordblad (tweede rij in tabel C.II.3) tot er 120 minuten
verstreken zijn. Gebruik de lineaal (meetlat) en beide rechthoekige driehoeken om de diameter van
de ballon te meten.
6.
Leidt de formule af voor de hoeveelheid koolstofdioxide als functie van de diameter van de
ballon, de absolute temperatuur in het lab en enkele constanten. Schrijf je berekeningen op het
antwoordblad. (C.II.4).
7.
Bereken voor elke waarde van de gemeten diameter het volume (V) van het gas in de ballon,
de druk (p) van het gas en de hoeveelheid (n) gas. Schrijf je resultaten op het antwoordblad (tabel
C.II.3). Veronderstel hierbij dat de vorm van de ballon een perfecte bol is en verwaarloos het
volume van de tuit van de ballon. De actuele atmosferische druk staat op het bord geschreven. De
waarde van de constante C is: C = 240 Pa m. Verwaarloos eveneens de hoeveelheid lucht in de
ballon.
8.
Maak nu twee grafieken: één van de druk van het gas als functie van de tijd (noem dit
Grafiek C1) en één van de hoeveelheid geproduceerd gas als functie van de tijd (noem dit Grafiek
C2).
C.II.5 Veronderstel dat alle suiker werd omgezet tot alcohol, wat is dan de maximale hoeveelheid
geproduceerde koolstofdioxide? Gebruik de resultaten van OPDRACHT A.II. De molaire massa van
suiker is 343,2 g/mol. Schrijf je berekeningen in het antwoordblad.

SUCCES!!!

