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Algemene instructies 
 

Draag steeds de laboratoriumjas en de veiligheidsbril  
(de bril mag je wel aflaten wanneer je door de microscoop kijkt). 

 
Eten en drinken in het laboratorium zijn verboden 

 
Wegwerphandschoenen worden verstrekt en moeten gedragen worden als je met chemicaliën werkt. 

 
Alle papieren, ook de kladbladen, moeten worden ingeleverd op het einde van het experiment. 

 
Noteer alle antwoorden en resultaten op de antwoordbladen.  

In tegenstelling tot Test 1 is er nu maar één antwoordbundel !!  
 

De berekeningen en grafieken lever je samen met de antwoordbladen in. 
 
 

Het experiment bestaat uit 5 taken, die je individueel of samen mag uitvoeren.  
Ook de volgorde waarin de taken uitgevoerd worden kun je zelf bepalen. 

Je hebt 4 uur de tijd voor deze gehele test 2. 

 

       Taak 1: 20 punten 

Taak 2: 21 punten 

Taak 3: 17 punten 

Taak 4: 31 punten 

Taak 5: 6 punten 

 

Als je klaar bent laat je alles op de labotafel liggen.  

Je mag niets van de labotafel mee naar buiten nemen.
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Methaanvorming – Biogas uit organisch afval 

Methaanvorming, of de productie van biogas, komt van nature voor in gistingsprocessen in moerassen, 
rivierbeddingen bij meren, alsook bij verteringsprocessen in de maag van herkauwers zoals schapen, 
koeien en geiten. Op deze manier dragen deze dieren bij aan methaan (CH4) emissie, hetzelfde gas dat we 
vinden in fossiel natuurlijk gas. Het cellulose in grassen, hooi en graan wordt afgebroken door micro-
organismen in de magen van herkauwers, en levert zo energie voor de dieren. 
Gedurende het verteringsproces wordt methaan geproduceerd en via darmen 
afgegeven door de herkauwers (50kg gras verteerd/dag/koe levert 350 L CH4 en 
1500 L CO2/dag/koe). Methaan is echter een krachtig broeikasgas; het levert een 
20 keer sterkere bijdrage aan het versterkt broeikaseffect dan koolstof dioxide. 
Ongeveer 20% van de totale productie van methaan op aarde komt van de dieren 
op een boerderij. 

Methaanvorming (anaërobe vertering) is een biologisch proces waarbij organisch materiaal afgebroken 
wordt tot methaan (CH4, nagenoeg onoplosbaar in water), koolstofdioxide (CO2, goed oplosbaar in water, 
het zorgt voor zwakke zuurvorming)), watersulfide (H2S, gedeeltelijk oplosbaar in water en ook zuur), en 
ammoniak (NH3, zeer goed oplosbaar in water en licht basisch). Het proces gebeurt zonder zuurstof 
(anaëroob) door een complexe gemeenschap van micro-organismen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complex organisch materiaal 
(proteïnen, polysachariden, lipiden) 

Mono- en oligomeren 
(aminozuren, oplosbare suikers, peptiden, lange ketens van vetzuren, CO2, H2) 

 

Intermediaire producten 
(alcoholen, vetzuren, melkzuur, CO2, H2.) 

H2 + CO2 Azijnzuur 

CH4 + CO2 

Acetogenese 

Acidogenese 

Hydrolyse 

Acetotrofe 
Methanogenese 

Hydrogenotrofe 
Methanogenese 

Stapsgewijze  afbraak van organisch materiaal tot biogas, (Schnürer A. & A. Jarvis, 
2010, Microbial Handbook for biogas plants, Swedish Gas Center Report 207) 

Anaërobe oxidatie 
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In de volgende reactievergelijking (Buswell & Müller, 1952 ; Boyle 1976) wordt het proces als volgt 
samengevat: 

CcHhOoNnSs (Organisch materiaal) + y H2O  (c-x) CO2 + x CH4 + n NH3 + s H2S   

SACHARIDEN:  C6H12O6  3CO2 + 3 CH4 

LIPIDEN:  C12H24O2 + 5 H2O  3.5 CO2 + 8.5 CH4  

PROTEINEN:  C13H25O7N3S + 6H2O  6.5 CO2 + 6.5 CH4 + 3 NH3 + H2S 

Het samengestelde en onoplosbaar organisch materiaal wordt gehydrolyseerd tot oplosbare 
verbindingen die dan verder gefermenteerd kunnen worden. De producten zijn voornamelijk vluchtige 
vetzuren (= volatile fatty acids =VFA, zoals ethaanzuur (azijnzuur), propaanzuur (proprionzuur), 
butaanzuur (boterzuur), enz.), waterstof, en CO2. Weer een andere groep micro-organismen zet de grote 
hoeveelheid VFA om in acetaat.  Tenslotte zetten de methanogene micro-organismen acetaat, CO2 en H2, 
om tot methaan (CH4). 

Biogas op de boerderij: alternatieve energie productie 

De mens benut het biogas door het bouwen van grote 
anaërobe fermentatie-installaties, met een capaciteit van 
enige honderden kubieke meters, waarbij het 
geproduceerde biogas in een reservoir opgevangen wordt. 
Het gas is een brandstof om warmte en elektriciteit te 
krijgen. De laatste jaren wordt het biogas omgezet naar 
biomethaan en aangesloten op  de algemene 
gasvoorziening.  

Om de biogasinstallaties van materiaal te voorzien kan men beschikken over  grote hoeveelheden 
organisch materiaal van boerderijen (uitscheiding van dieren zoals mest of gier, resten van oogsten en 
energieafval) of van supermarkten en van huishoudens (voedsel dat niet meer eetbaar is of tuinafval).  

Luxemburg heeft 30 biogasfabrieken 
in werking met een totale capaciteit 
van 34 miljoen m3 biogas/jaar. 
Ongeveer 23 miljoen m3 biogas 
wordt verbrand in gecombineerde 
warmte en energie-installaties en 11 
miljoen m3 wordt omgezet naar 6.6 

miljoen m3 biomethaan (CH4) om afgegeven te  worden aan de algemene gasvoorziening (dus aan het gas 
uit de natuurlijke gasvelden). 

Het niet verteerde materiaal, het digestaat, is uitstekende organische mest voor de agricultuur. Het bevat 
veel belangrijke mineralen  (N, P, K, Ca, Mg, etc.) nodig voor de groei van planten. Ongeveer 1 ton olie 
equivalent (toe) 1000 m3 natuurlijk gas is nodig voor de chemische synthese van 1 ton reactief stikstof. 
De vorming van methaan draagt door de herwinning van stikstof uit organisch restmateriaal bij aan het 
sparen van fossiele energie. 

1 m3 dierlijke uitscheidingen  30 m3 biogas 
1 ton tuinafval van huishoudens  150 m3 biogas 
1 m3 biogas  2kWh elektrische energie & 4 kWh warmte 
1 m3 biogas heeft een energie, gelijkwaardig (equivalent)  
aan 0.6 L benzine 
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Hernieuwbare energie voor Alfred Bioman 

Meneer Alfred Bioman was al jaren bekend met de hernieuwbare 
energie. Hij meende dat hij als boer een bijdrage kon leveren aan 
het milieu en meer duurzaam te werk kon gaan wat zijn 
energiepraktijk betreft. Hij werd ervan op de hoogte gebracht dat de 
Luxemburgse regering steun geeft bij de implementatie van “groene 
energie” door individuen. De boerderij van  Bioman in Luxemburg 
heeft ongeveer 100 melkkoeien en er worden ook grote 
hoeveelheden koren verbouwd op de akkers.  

Vier jaar geleden nam hij het besluit om een biogasinstallatie te 
bouwen naast zijn boerderij. Deze installatie produceert biogas dat 
omgezet wordt naar biomethaan en direct afgegeven wordt aan de 

algemene gasleidingen. Bioman is erg tevreden met de 
energieproductie van zijn installatie. Maar erg negatief is hij over de 
energiebalans wat zijn buitenzwembad betreft. Hij is namelijk erg 
ontevreden over het energieverbruik voor het verwarmen van het 
zwembad. Bioman zou graag de energie nodig voor het zwembad 
verkrijgen door zonne-energie in te zetten. Daarom overweegt hij om 
zonnecollectoren op het dak van zijn huis te zetten.  

In deze test gaan de teams van  2013 EUSO,  verschillende problemen 
oplossen met betrekking tot de biogas installatie van Alfred Bioman 
en  het functioneren van de zonnecollectoren:  

• Taak 1: Microbiologie van de biogasproductie 
• Taak 2: Identificatie van twee gassen  in een biogasmengsel 
• Taak 3: Monitoring van het  biogas productieproces 
• Taak 4: Bepaling  van de specifieke warmtecapaciteit van een warmtedragende 

vloeistof In een zonnecollector 
• Taak 5: Algemene vragen  over de vorming van methaangas. 
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TAAK 1: Microbiologie	  van	  de	  biogasproductie 

Alfred Bioman had graag geweten welke organismen betrokken zijn bij de productie van methaan in zijn 
biogasbedrijf. Jij gaat het antwoord leveren door het digestaat (niet verteerd materiaal) te onderzoeken 
m.b.v. een microscoop bij een vergroting van 1000 x. Hiervoor zal je een monster nemen van het 
digestaat, een micropreparaat maken en de betrokken micro-organismen observeren en identificeren met 
de microscoop.  

Achtergrondinformatie 

Bij de fermentatieprocessen zijn verschillende soorten micro-organismen betrokken. Zo spelen gisten een 
belangrijke rol bij de productie van wijn en bier. Zo’n dertig jaar terug ontdekte men het bestaan van 
micro-organismen die in extreme omstandigheden (hoge temperatuur, grote zoutconcentratie, hoge 
druk...) kunnen voorkomen. Men noemde ze Archaebacteria en deze bleken sterk te verschillen van de 
gekende Bacteria en eerder nauw verwant te zijn met de Eukaryota. Deze ontdekking was zeer belangrijk 
in de ontwikkeling van nieuwe technieken in de biologie (zoals PCR). 

Woese et al. stelde in 1990 een classificatie voor, waarin verschillende celtypes evolueerden uit een 
gemeenschappelijke voorganger. Deze celtypes werden ondergebracht in 3 domeinen, die dan zelf 
opgesplitst werden in 6 rijken (zoals je kan zien in onderstaande fylogenetische stamboom). 

 

 

 

 

 

Materiaal dat je zal gebruiken voor deze taak 

Op de hoofdtafel in het labo: Digestaat afkomstig van een biogasbedrijf (sample A); cultuur van micro-
organismen (sample B); centrifuge. 
Per team: microscoop + immersie-olie, verwarmingsplaat, chrono, pasteurpipetten, Eppendorfjes, 
reageerbuisjes, pincetten, voorwerpglaasjes, handschoenen, set voor Gram-kleuring (R1, R2, R3 en R4), 
leidingswater, marker, potlood, gom en papieren doekjes. 

Het experiment 

Stap 1: het nemen van een staal.  
Staal (A): Neem 1 mL van het digestaat (sample A) op de hoofdtafel en verdun 10x met leidingwater. 
Neem nu 1.5 mL van deze verdunde oplossing en doe ze in een Eppendorfje. Centrifugeer gedurende 1 
minuut met de centrifuge op de hoofdtafel. Voor het vervolg van het experiment gebruik je de 
bovendrijvende vloeistof. 
Staal (B): Neem 1 mL van de cultuur sample (B) op de hoofdtafel en doe eveneens in een Eppendorfje.  
 
Stap 2: Fixering door verhitting.  
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Zet de verwarmingsplaat aan en stel ze in op een temperatuur van 100-120°C. Je zal nu twee 
micropreparaten maken: één van staal A en één van staal B. Label eerst met 
potlood twee voorwerpglaasjes respectievelijk met A en B. Leg de glaasjes 
op de verwarmingsplaat. Doe gelijkmatig 0.5 mL van staal A op het eerste 
glaasje en 0,5 mL van staal B op het andere. Laat de voorwerpglaasjes op de 
verwarmingsplaat liggen tot al het water verdampt is . Met het pincet kan je 
ze van de plaat nemen en laat ze afkoelen op de labotafel. 
  
Stap 3: Kleuring.  
Om de micro-organismen beter zichtbaar te maken ga je ze nu kleuren met 
de zg. Gram-kleuring. Doe handschoenen aan en neem het preparaat met het 
pincet. Voor de kleuring gebruiken we de onderdompelingstechniek in 3 
verschillende kleurstoffen. Dit gebeurt in plastic potjes (zie foto) 
 
 
Werkwijze voor de Gramkleuring (algemene informatie over de Gramkleuring vind je in de 
Appendix op het einde; zeker lezen!) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stap 4: Observatie.  
 
Voor de microscopische observatie hoef je het preparaat niet af te dekken met een dekglaasje. Start met 
een vergroting van 10x en vervolgens 40x. Voor het gebruik van de olie-immersielens (1000x) dien je een 
druppeltje immersie-olie aan te brengen tussen preparaat en lens.  

 

Joker: Indien je niet weet hoe je dient te werken met een olie-immersielens, kan je 
dit vragen aan een assistent, maar dit kost je wel 3 punten! 

 

Indien je niet tevreden bent met je preparaat mag je gerust een nieuw maken  

1. Dompel beide preparaten gedurende 1min30 in de 
cristalvioletoplossing (R1) 

2. Spoel voorzichtig beide glaasjes met leidingwater gedurende 30 
seconden 

3. Dompel de glaasjes gedurende 3 minuten in Lugol (R2) 
4. Spoel voorzichtig beide glaasjes met leidingwater gedurende 30 

seconden 
5. Dompel de glaasjes gedurende 5-10 seconden in een ontkleurende 

vloeistof (R3); deze bevat alcohol en aceton. 
6. Spoel voorzichtig beide glaasjes met leidingwater gedurende 30 

seconden 
7. Dompel de glaasjes gedurende 1 minuut in Safranine-oplossing (R4) 
8. Spoel voorzichtig beide glaasjes met leidingwater gedurende 30 

seconden 
9. Droog de beide glaasjes gedurende 10 seconden op de 

verwarmingsplaat. 
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Evaluatie van de waarnemingen 

1. Je kan eerst kijken naar de globale kleur van je preparaten om het type Gramgevoelige bacteriën 
evalueren. Antwoord bij 1.1 door aankruisen op je antwoordblad (steun voor je antwoord o.a. op de 
informatie in appendix 2 : ‘Information about Gram staining’) 

2. Observeer het preparaat van staal A onder de microscoop bij een vergroting van 1000x en kies een 
geschikt observatiegebied. Vraag aan een jurylid om jouw preparaat en instelling te evalueren 
(Antwoord 1.2) 

3. Door het preparaat van staal A te observeren en door gebruik te maken van de foto’s in appendix 1 
(Identification key for microorganisms) kan je nu afleiden welke organismen uit de zes rijken niet 
betrokken zijn bij de biogasproductie in het bedrijf van Alfred BIOMAN (sample A). (Antwoord 
1.3). 

4. Door het preparaat van staal B te observeren en door gebruik te maken van de foto’s in appendix 1 
(Identification key for microorganisms) kan je bepalen welk organisme voorkomt in het preparaat 
(Antwoord 1.4). 

5. Maak een tekening van de micro-organismen die je ziet in het preparaat van staal A en benoem de 
soorten door gebruik te maken van corresponderende nummers van de foto’s in appendix 1 
(Identification key for microorganisms). 

6. Algemene vragen i.v.m. micro-organismen en biogasproductie: duid met (X) de juiste beweringen 
aan (Antwoorden 1.6, 1.7 en 1.8). 
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TAAK 2: Identificatie van twee gassen in een biogasmengsel 
Alfred Bioman wil weten welke twee gassen aanwezig zijn in het geproduceerde biogas. Het is jullie taak 
om deze gassen te identificeren.  

Algemene opmerkingen 

• Gebruik poedervrije handschoenen. 
• Zorg ervoor dat je het systeem telkens ‘doorspoelt’ met het juiste gasmengsel. 
• Wees voorzichtig in de omgang met de NaOH oplossing (natronloog). 
• R = 8,314 J·K-1·mol-1. 

 
Materialen voor deze taak  

• analytische balans, manometer, thermometer (één per laboratorium) 
• zak met biogasmengsel 
• spuit van 50 mL met driewegkraan 
• spuit van 50 mL met 10 mL 1M NaOH 
• flexibele slang  
• slangconnector 
• (gas)wasfles met 1M NaOH, vastgezet op een statief 

 

Experimentele procedure 

2.1 Stap 1 
Vul de spuit waarop de driewegkraan zit met 50 mL lucht. Weeg de spuit samen met de driewegkraan 
en schrijf de massa m1 op het papier naast de balans en op het antwoordblad. 
 

2.2 Stap 2 
Verbind de spuit met de zak die het gas bevat en vul hem met 50 mL van het gasmengsel (oefen druk 
uit op de zak en trek de zuiger uit). Weeg de spuit met het gasmengsel en schrijf de massa m2 op het 
papier naast de balans en op het antwoordblad. 
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2.3 Stap 3 
Verbind de wasfles met de 1M NaOH met de zak die 
het te analyseren biogasmengsel bevat. Bubbel het gas 
door de 1M NaOH door druk op de zak uit te oefenen. 
Verbind de spuit met de wasfles en vul hem met 50 mL 
van het gas dat overblijft door de zuiger uit te trekken.  

Weeg de spuit met het gasmengsel en schrijf de massa 
m3 op het papier naast de balans en op het 
antwoordblad. 

2.4  Stap 4 
Verbind de spuit met de zak die het te analyseren 
biogasmengsel bevat en vul hem met 50 mL van het 
gasmengsel (oefen een lichte druk uit op de zak terwijl 
je de spuit vult). Verbind de spuit met de tweede spuit 
die 10 mL 1M NaOH bevat. 

Vul de tweede spuit met 50 mL van het gasmengsel uit 
de eerste spuit. Laat de reactie verlopen door licht te 
schudden en door druk op het mengsel uit te oefenen. 
Het is een aflopende reactie. Noteer op het antwoordblad 
het volume van het gas dat na de reactie overblijft.  

 

Berekeningen  

Schrijf al je berekeningen op het antwoordblad. 

2.5 Bepaling van de massa van de lege spuit:  

Gebruik m1 en de tabel hieronder om de massa mA van de lege spuit te berekenen. 

temperatuur (°C) dichtheid van lucht  
(kg · m-3) 

30 1,1644 
25 1,1839 
20 1,2041 
15 1,2250 
5 1,2690 
0 1,2922 
-5 1,3163 

    Tabel 2.1 dichtheid van lucht als een functie van de temperatuur (bij p = 1 atm.) 

2.6 Berekening van de massa van 50 mL biogasmengsel: 

Gebruik m2 om de massa mB van 50 mL van het biogasmengsel te berekenen.  
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2.7 Berekening van de molaire massa van de twee gassen: 

2.7.1. Gebruik m3 om de massa mx van 50 mL gas X te berekenen.   

2.7.2 Gebruik de ideale gaswet en de juiste n voor de gegeven omstandigheden om de molaire massa mx 
van gas X te berekenen.  

JOKER: Je kunt de ideale gaswet vragen aan de labassistent; dit kost je wel 3 punten. 

2.7.3. Bereken de verhouding nX/nY en de molaire massa my van gas Y. 

 

Conclusie 

2.8 Geef de molecuulformules van zowel gas X als van gas Y en schrijf ze op het antwoordblad. 

 

Extra vragen 

2A Geef voor elk van de onderstaande beweringen op het antwoordblad aan of ze goed of fout zijn. 

In de ideale gaswet … 

A) is het volume van de moleculen zelf verwaarloosbaar 

B) oefent het gas zelf geen enkele druk uit  

C) is de atoomstraal groter dan 10 nm  

D) zijn er geen intermoleculaire interacties 

E) is het gas niet oplosbaar in water  

 

2B Geef voor elk van de onderstaande beweringen op het antwoordblad aan of ze goed of fout zijn.  

Methaan… 

A) leidt tot een sterker broeikaseffect dan kooldioxide 

B) kan met water combineren op de bodem van de oceaan  

C) is goed oplosbaar in water  

D) vormt een kubische moleculestructuur 

E) heeft een karakteristieke geur 
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TAAK 3: Monitoring	  van	  het	  biogasproductieproces 
 

Om het biogasproductieproces goed te kunnen volgen meet Mr Alfred Bioman regelmatig verschillende 
parameters. Desondanks is Mr Bioman bang dat het vergistingsproces in zijn installatie verstoord is door 
“acidosis”. Acidosis wordt veroorzaakt door het gebruik van verkeerde grondstoffen (afval waarmee de 
vergister gevuld wordt) en is een van de meest voorkomende verstoringen van het vergistingsproces in 
een biogasinstallatie. Mr Bioman denkt dat bij de fermentatie van het afval waarmee hij de installatie 
gisteren gevoed heeft, grote hoeveelheden organische zuren vrijgekomen zijn waardoor de pH in de 
reactor onder de 6,5 gekomen is. Hij weet dat hierdoor de activiteit van de methaan producerende 
microben geremd wordt en dientengevolge de biogasproductie verminderd wordt. De veronderstelling 
van Mr Bioman is heel goed mogelijk, omdat het afval afkomstig was van een jamfabriek en grote 
hoeveelheden oplosbare suikers bevat. Om te voorkomen dat er een pH-daling optreedt, wordt de 
buffercapaciteit van het digestaat gemeten. De buffercapaciteit wordt teweeggebracht door de 
aanwezigheid van opgelost CO2 hetgeen de vorming van waterstofcarbonaat  (HCO3

-) en carbonaat 
(CO3

2-) in het digestaat bewerkstelligt. Een  adequate buffercapaciteit is bereikt als ten minste 1 tot 3 
volumedelen CO2 opgelost zijn in 1 volumedeel digestaat. 

Om de kwaliteit van het proces in de biogasinstallatie te monitoren, stelt Mr Bioman voor om bij de 
volgende taken voortdurend de twee belangrijkste parameters (buffercapaciteit en pH) te meten. De eerste 
parameter (buffercapaciteit) kan gemeten worden door de hoeveelheid gas te meten dat vrijkomt uit het 
digestaat als een bepaalde hoeveelheid van een specifieke reactant wordt toegevoegd. De pH kan 
eenvoudig bepaald worden met behulp van pH-strips. 

In taak 3.1 wordt de hoeveelheid vrijgekomen gas gemeten met een zogenaamde “eudiometer”, die voor 
deze specifieke toepassing wat aangepast is. Een “eudiometer”  is een apparaat waarmee de 
volumeverandering van een gasmengsel gemeten kan worden bij een fysisch, chemisch of biologisch 
proces. De meest simpele uitvoering van een eudiometer staat afgebeeld in figuur 3.1. De opstelling die 
hier bij deze test gebruikt wordt, staat afgebeeld in figuur 3.2. 

 

 

Figuur 3.1 : De meest simpele uitvoering van een 
eudiometer. Het gas dat bij de reactie ontstaat wordt 
opgevangen in de waterkolom. Het water in de kolom 
wordt daardoor deels weggedrukt en vervangen door 
het ontstane gas. Het volume daarvan kan nauwkeurig 
afgelezen worden. 

 

Omdat Mr Alfred Bioman een rendementsverlies van de biogasinstallatie en elektriciteitsproductie wil 
voorkomen, vindt hij het belangrijk de status van zijn installatie goed te monitoren. Daarom vraagt hij je 
om als volgt te werk te gaan: 
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TAAK 3.1: Buffercapaciteit van het digestaat 

 

Materiaal en methode 
Om taak 3.1 uit te voeren heb je het volgende nodig: 

• Een aangepaste eudiometer, die bestaat uit een 500 mL fles die voorzien is van twee2 
openingen/aansluitpunten en een opening met slijpstuk, een kolom van glas gevuld met water, en 
een vat dat als waterreservoir dient en gebruikt is om het waterniveau in de kolom goed in te 
stellen.  Het reactievat is gemaakt van 'heavy-duty' polycarbonaatplastic  en voorzien van 
aansluitpunten voor slangen. De fles waarin de reactant zit is verbonden met het reactievat met 
twee slangen. Een slang dient voor het overbrengen van de vloeibare reactant naar het reactievat 
en de tweede slang zorgt voor de verplaatsing van lucht om het transport van de reactant mogelijk 
te maken terwijl het gehele systeem verder gasdicht is. 

• 2 maatbekers (beaker of 250 mL) 
• Zoutzuur (waterstofchlorideoplossing) (HCl, 5%); rood gekleurd. 
• Een monster van het biogasdigestaat (genomen van het gemeenschappelijk voorraadvat dat op de 

labtafel voor gemeenschappelijk gebruik staat.) 
 

LET OP: 
- Draag altijd handschoenen en draag de veiligheidsbril. 
- Verwijder na afloop van het experiment het residu in het afvalvat 'WASTE CONTAINER',  daarna 
kan het glaswerk schoongemaakt worden met water in de gootsteen. 
- De reactant is een oplossing van verdund zuur (5% HCl), vermijd daarom elk contact met de huid en 
ogen. 
- Het digestaat bevat afvalstoffen van dieren, vermijd daarom elk contact met de huid en ogen. 
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 Bouw de onderstaande opstelling door de slangen op de juiste manier te bevestigen. 

 

Figuur 3.2: Eudiometer die gebruikt wordt voor dit EUSO experiment. 

• Pas het watervolume in de bufferfles van de eudiometer aan. Het waterniveau in de fles en de hoogte 
van het reservoir moeten worden aangepast zodat de meniscus van het water in de meetbuis op nul 
komt te staan. De glazen kraan bovenaan de meetbuis moet hierbij open staan! Vergeet niet om deze 
kraan dicht te doen nadat je het waterniveau op nul hebt gesteld en voordat je het zoutzuur uit de 
reactantfles bij het digestaat in de reactiefles giet. Let ook op dat je het rubber deksel niet in de 
reactantfles duwt, omdat je daardoor het waterniveau verandert!   

• Draag handschoenen en je veiligheidsbril en meet 100 mL digestaat af in een 250 mL bekerglas. Giet 
de 100 mL digestaat in de reactiefles. Spoel het bekerglas tweemaal met een beetje kraanwater en 
giet dat ook in de reactiefles. Sluit de reactiefles voorzichtig af. 

• Met behulp van het tweede bekerglas van 250 mL kun je nu 75 mL zoutzuur in de reactantfles gieten 
en voorzichtig het deksel sluiten. Controleer nog een keer of (1) het waterniveau in de meetbuis op 
nul staat en (2) de kraan en alle deksels dichtzitten zodat het systeem gasdicht is afgesloten. Hierna 
moet je de reactantfles optillen tot ruim boven de reactiefles; kantel vervolgens de reactantfles zodat 
het zoutzuur in de reactiefles loopt. Een snelle schuimvorming en verandering van het waterniveau 
moeten nu zichtbaar zijn. Schud de reactiefles voorzichtig om het digestaat en het zoutzuur goed te 
mengen; doe dit totdat het waterniveau stabiel is.  

• Noteer het verdrongen watervolume (zie antwoordblad 3.1.1). Om een hoge nauwkeurigheid te 
bereiken verzoekt meneer Bioman jullie om het experiment drie keer uit te voeren en het gemiddelde 
volume geproduceerd gas te berekenen (zie het antwoordblad). Welk gas wordt in dit experiment 
geproduceerd? (zie antwoordblad 3.1.2) 

• Maak nu vraag 3.1.3 t/m 3.1.8: zie het antwoordblad. 
 

 

Water 
column 

Reservoir 

Eudiometer Reaction Bottle Reactant Bottle 

Water 
column 
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TAAK 3.2: de pH van het digestaat 
Om beter te begrijpen welk type reactie in de eudiometer plaats heeft gevonden tijdens de meting van de 
buffercapaciteit van het digestaat, verzoekt meneer Alfred Bioman jullie om de pH te meten van het 
originele digestaat zowel als van het digestaat dat je in de eudiometer met zoutzuur hebt laten reageren. 
Meneer Bioman is geen chemicus en ook geen labtechnicus, maar een vriend heeft hem voorzien van pH-
strips. Met behulp van een kleurschaal kun je met behoorlijk grote nauwkeurigheid de pH van een 
oplossing meten. 

• Draag handschoenen en een veiligheidsbril voor deze taak. 
• Haal (1) ongeveer 50 mL van het originele digestaat en verdun het met een gelijk volume kraanwater; 

en (2) doe 50 mL van het digestaat dat met zoutzuur heeft gereageerd in twee aparte bekerglazen 
(spoel hiervoor de twee eerder gebruikte bekerglazen goed schoon onder de kraan). 

• Steek een pH-strip in elk van de digestaaten (het originele en het gereageerde). Schud overmatige 
zwarte smurrie van de strips en bepaal de twee pH-waarden die corresponderen met de kleurcode die 
bij de pH-strips wordt geleverd. Schrijf ze op het antwoordblad (zie antwoordblad 3.2.1). 

• Maak vraag 3.2.2: zie het antwoordblad. 
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TAAK 4: Bepaling van de soortelijke warmtecapaciteit van een 
warmte transporterende vloeistof in een zonneboiler 

Stel je een tuinslang voor waar zonlicht op valt: na korte tijd is de temperatuur van het water in de 
tuinslang flink gestegen. De werking van een zonneboiler berust op dat eenvoudig principe. Als direct of 
diffuus zonlicht op een ‘vlakke plaat’ zonneboiler valt, wordt een deel van de stralingsenergie omgezet in 
thermische energie van de absorberende plaat en tenslotte overgedragen aan een speciale warmte 
transporterende vloeistof  die door de absorptiebuis stroomt (zie figuur 4.1 hieronder). In de 
warmtewisselaar draagt de warmte transporterende vloeistof zijn thermische energie over op het water in 
de tank. 

 

Figuur 4.1: (1) absorberende plaat, (2) warmte transporterende vloeistof door absorptiebuis, (3) warmtewisselaar, (4) tank, 
(5) warm water voor gebruik in huis. 

In deze opdracht moet je de soortelijke warmtecapaciteit bepalen van de warmte transporterende 
vloeistof. 

Definities en theorie 

Elk materiaal kan thermische energie opslaan. Laat Q de warmte zijn die door een warmtebron wordt 
overgedragen op een voorwerp met massa m. Als  de temperatuurverandering van het voorwerp 
voorstelt (in °C), wordt zijn soortelijke warmtecapaciteit gedefinieerd als 

  (1) 

c is een karakteristieke eigenschap van het materiaal van het voorwerp.  

De SI eenheid van c is J⋅ K−
1⋅ kg−

1. Omdat een temperatuurverandering  correspondeert met een  
temperatuurverschil , kun je ook J·°C−

1·kg−
1 gebruiken als eenheid van soortelijke 

warmtecapaciteit.  
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Bij 20°C heeft water bijvoorbeeld een soortelijke warmtecapaciteit van 4183 J·°C−

1·kg−
1. Dat betekent dat 

je 4183 J energie nodig hebt om de temperatuur  van 1 kg water 1°C te laten stijgen. 

Vergeleken met andere vloeistoffen heeft water een zeer hoge soortelijke warmtecapaciteit. Deze 
eigenschap maakt het tot een ideale kandidaat als warmte transporterende vloeistof in zonneboilers. Om 
de installatie te vrijwaren van vorst en corrosie, mengt men een commercieel beschikbare 
antivriesvloeistof (meestal gebaseerd op propyleenglycol (= propaan-1,2-diol)) met water om een 
geschikte warmte transporterende vloeistof te krijgen. Een van de voordelen van het mengsel is dat het 
vriespunt lager is dan dat van water. Een belangrijk nadeel van het water-antivries-mengsel is dat de 
stromingsweerstand groter is dan die van water alleen. 

Uit de hierboven gegeven uitleg volgt dat als je wilt voorspellen hoe groot de soortelijke warmtecapaciteit 
is van een warmte transporterende vloeistof in de praktijk, je eerst te weten moet komen hoe groot de 
soortelijke warmtecapaciteit is van de antivriesvloeistof om vervolgens, gebruik makend van een 
mengregel, de soortelijke warmtecapaciteit te berekenen van de warmte transporterende vloeistof zelf.  

Om de soortelijke warmtecapaciteit te bepalen van de commercieel beschikbare antivriesvloeistof 
(Tyfocor®L in dit geval; afgekort Tyfo in het vervolg) gaan jullie de afkoelcurves (afkoelkrommen) 
vaststellen van een Tyfomonster en van een watermonster als referentievloeistof. In beide gevallen ga je 
onderzoeken hoe de temperatuur van de respectievelijke hete vloeistofmonsters afneemt als functie van de 
tijd.  

Beschouw voor dit experiment de calorimeter die is weergegeven in Figuur 4.2. Hij bestaat uit een 
koperen cilinder, onderin gesloten, voorzien van een koperen deksel en een koperen roerder. Laat  de 
totale massa zijn van dit geheel en  de temperatuur (gelijk aan de omgevingstemperatuur). Zoals in 
Figuur 4.2 is te zien, rust de calorimeter op steunen van kurk en bevindt hij zich binnen een grote plastic 
box. Het doel hiervan is om voor de calorimeter een stabiele omgeving te handhaven (door bijvoorbeeld 
toevallige luchtcirculaties rond de koperen cilinder te voorkomen). 

 

Figuur 4.2: (1) steunen van kurk, (2) calorimeter, (3) vloeistofmonster, (4) plastic box, (5) deksel, (6) temperatuursensor,  
(7) roerder, (8) digitale thermometer. 
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Als je een deel van de calorimeter vult met een hete vloeistof met massa , zal de calorimeter na een 

tijdje opwarmen en de vloeistof afkoelen tot een evenwichtstemperatuur wordt bereikt. Vanaf dat moment 
zal deze evenwichtstemperatuur dalen. 

 

Verschillende transportmechanismen zijn verantwoordelijk voor het afkoelen van de calorimeter en zijn 
inhoud: (i) warmtegeleiding die plaatsvindt aan het contactoppervlak calorimeter-lucht, (ii) stroming 
veroorzaakt door dichtheidsverschillen tussen warme en koude lucht en tenslotte (iii) warmtestraling (die 
kan worden verwaarloosd omdat in dit experiment de temperatuur van de calorimeter betrekkelijk laag 
is.) 

Het is belangrijk om hier te benadrukken dat, hoe de bijdrage van elk van de mechanismen (i), (ii), (iii) in 
het afkoelingsproces ook is, het uitwerken van de afkoelingskrommen een betrouwbaar resultaat zal 
opleveren voor de soortelijke warmtecapaciteit van de antivriesvloeistof, als beide monsters, water en 
Tyfo, kunnen afkoelen onder exact dezelfde condities.  

Als Q de warmte voorstelt die de calorimeter met zijn inhoud afgeeft en  de bijbehorende 
temperatuurdaling, dan volgt uit  (1): 

  (2) 

: de soortelijke warmtecapaciteit van de vloeistof (respectievelijk, water en Tyfo);  

: de soortelijke warmtecapaciteit van het materiaal waaruit de calorimeter bestaat. 

Stel dat de warmteafgifte een tijd  duurt, dan volgt uit vergelijking (2) dat de afgegeven warmte per 
eenheid van tijd wordt gegeven door: 

   (3) 

Als beide vloeistoffen onder exact dezelfde condities afkoelen, hangt  alleen af van het 

temperatuurverschil tussen de calorimeter (met inhoud) en de omgeving (lucht, steunen, box). Dus de 
afgegeven warmte per eenheid van tijd, bij een gegeven temperatuur van de calorimeter, is 
onafhankelijk van de soort vloeistof in de calorimeter. Uit deze opmerkelijke conclusie volgt dat je de 
onbekende soortelijke warmtecapaciteit van de ene vloeistof (Tyfo) kunt bepalen, als je de soortelijke 
warmtecapaciteit van de referentievloeistof (water) kent. Na het onderzoeken van het afkoelen van een 
watermonster en vervolgens, onder exact dezelfde condities, het afkoelen van het 
antivriesvloeistofmonster (Tyfo), krijg je bij een gegeven temperatuur : 

 

 zijn de massa’s van een zelfde volume V van respectievelijk antivriesvloeistof en water; 
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 stellen de soortelijke warmtecapaciteiten voor van de twee vloeistoffen (Tyfo and water); 

komen overeen met de helling van de afkoelingscurven  en  , bij de 

temperatuur  . 

Zoals al gezegd, in een echte zonneboiler is de warmte transporterende vloeistof een mengsel van water 
en Tyfo.  

 
Benodigdheden 

-‐ 1 koperen calorimeter met koperen deksel en koperen roerder  
-‐ 1 digitale thermometer 
-‐ 1 grote plastic box 
-‐ 3 steunen van kurk 
-‐ 1 chronometer 
-‐ 1 elektronische balans  
-‐ 1 verwarmplaat 
-‐ 1 maatbeker gevuld met 0.5 L antivriesvloeistof (Tyfocor®L) 
-‐ 1 lege maatbeker om te vullen met water 
-‐ 1 paar beschermende handschoenen 
-‐ 1 spons 
-‐ 1 schoonmaakdoekje 
-‐ 2 bladen millimeterpapier  
-‐ 1 meetlat  

 
 
Werkwijze  

Taak 4.1: Massa van de calorimeter 

Meet de massa van de lege calorimeter met deksel en roerder en noteer je resultaat op het 
antwoordblad. Noteer ook het nummer van de gebruikte calorimeter  (zie achterkant van het deksel). 
 

Taak 4.2: Tabel met metingen  

• Laat de calorimeter nu zonder deksel en zonder roerder op de elektronische balans staan en vul de 
calorimeter met 300g water (referentievloeistof). Plaats de calorimeter (zonder deksel en zonder 
roerder) op de verwarmplaat en verwarm hem tot ongeveer 80°C. Regel de verwarmplaat zo dat het 
verwarmen op maximum staat en dat de magnetische roerder uit staat.  
Opgelet! De calorimeter en de inhoud ervan worden erg heet! Bescherm je handen met de 
handschoenen. 
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Je kan de temperatuur van de referentievloeistof in de calorimeter meten met de digitale thermometer. 
Om een gelijkmatige temperatuursverdeling in de referentievloeistof te verkrijgen, moet je continu 
roeren met de temperatuursensor (sonde van de digitale thermometer). 

HEEL BELANGRIJK! Vermijd dat de kabel van de digitale thermometer de hete 
verwarmplaat raakt!!! 

• Als de temperatuur van de vloeistof ongeveer 80°C is, schakel je de verwarmplaat uit, plaats je – 
gebruik makend van de beschermende handschoenen - de calorimeter voorzichtig op de drie kurken 
steunen in de plastieken doos. Schuif de temperatuursensor van de digitale thermometer in de kleine 
opening in het midden van het deksel en zet ze vast met het schroefdopje aan de binnenkant van het 
deksel. Plaats de koperen roerder in de vloeistof en sluit de calorimeter met het deksel. 

• Terwijl je voortdurend en langzaam roert, meet je elke 30 seconden de temperatuur  terwijl de 
vloeistof afkoelt. Start je metingen ongeveer bij  . Noteer je meetresultaten in de tabel van 
taak 4.2 op het antwoordblad. 

t (min)  (°C) 
Referentievloeistof 

 (°C) 
Antivriesvloeistof 

0 
0.5 
1.0 
1.5 
…. 
10.0 

  

Stop na 10 minuten met meten. 

• Giet het water terug in z’n oorspronkelijke maatbeker en maak de calorimeter schoon met het 
schoonmaakdoekje. 

• Herhaal het experiment nu met de calorimeter gevuld met 300 g antivriesvloeistof (Tyfo).  
Omdat binnen het temperatuurbereik van jullie metingen de massadichtheid van de 
referentievloeistof (water) bijna gelijk is aan de  massadichtheid van de antivriesvloeistof (Tyfo), 
nemen de beide gebruikte monsters hetzelfde volume in de calorimeter (zo zijn we zeker dat de 
afkoelcurves voor de beide vloeistoffen gemeten werden onder exact dezelfde omstandigheden, wat 
heel belangrijk is.) 
 

Taak 4.3: Afkoelcurves  

Teken op hetzelfde blad millimeterpapier de afkoelcurves  en  aan de hand van de tabel 
met je metingen. 
 

Taak 4.4: Helling van de afkoelcurves bij 70°C 

• Bepaal de helling van elke afkoelcurve op het punt waar de temperatuur  en noteer de 

waarden op het antwoordblad. 
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Taak 4.5: Soortelijke warmtecapaciteit van Tyfo 

• Herleid formule (4) tot een formule waarmee je de soortelijke warmtecapaciteit van Tyfo kan bepalen. 
Noteer die op het antwoordblad.  

• Bepaal nu de soortelijke warmtecapaciteit  van de antivriesvloeistof bij een temperatuur van 70°C 

aan de hand van de gevonden formule, wetend dat  en . 
Noteer je resultaat op het antwoordblad. 

• Neem aan dat de soortelijke warmtecapaciteit van Tyfo  lineair toeneemt met   als de 
temperatuur met 1°C toeneemt en bepaal de soortelijke warmtecapaciteit van de gebruikte 
antivriesvloeistof bij +30°C en bij −20°C. Noteer je resultaten op het antwoordblad. 
 

Taak 4.6: Concentratie van de warmte transporterende vloeistof 

Zoals reeds vermeld, is de warmtetransporterende vloeistof in de praktijk een mengsel van water en 
antivriesvloeistof (in dit geval Tyfocor®L). We nemen aan dat de zonneboiler goed werkt tot een 
temperatuur van −20°C. Om energieverliezen te beperken, moet de warmte transporterende vloeistof 
een zo klein mogelijke viscositeit (stromingsweerstand) hebben. Bepaal de Tyfo-concentratie van 
zo’n mengsel aan de hand van de appendix. Noteer je resultaat op het antwoordblad. 

 

Vraag 4A: Soortelijke warmtecapaciteit van een mengsel  

Een zonneboiler  werkt bij een temperatuur van 30°C met een warmte transporterende vloeistof die 
40%  Tyfocor®L bevat. Wetend dat  bij een temperatuur van 30°C, bepaal de 
soortelijke warmtecapaciteit van dit mengsel bij 30°C.  
Noteer je resultaat op het antwoordblad. 
 

Vraag 4B: Thermisch evenwicht van de calorimeter  

Een vloeistofmonster met een bepaald volume wordt verwarmd tot een temperatuur van ongeveer 
80°C en wordt in een calorimeter gegoten die de omgevingstemperatuur heeft. De vloeistof wordt 
constant geroerd. Na een bepaalde tijd bereiken de calorimeter en de vloeistof dezelfde temperatuur. 

Welke van de volgende factor(en) of handeling(en) beïnvloeden die tijd?  

• Het kiezen van een calorimeter van hetzelfde materiaal maar met een verschillende massa 
• Het veranderen van het contactoppervlak tussen de calorimeter en de vloeistof 
• Het plaatsen van de calorimeter in een kleinere plastic box 
• Het niet roeren van de vloeistof 
• Het verhogen van de omgevingstemperatuur en de temperatuur van de opgewarmde vloeistof  

met 5oC (alle eigenschappen van de vloeistof en de calorimeter blijven dezelfde) 

Zet op het antwoordblad bij elke factor of handeling een kruisje bij ja of nee.
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Appendix: viscositeit van TYFO / watermengsels in functie van de temperatuur en de concentratie 
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TASK 5: ALGEMENE VRAGEN OVER DE VORMING VAN 
BIOMETHAAN 

5A Synthese van methaan:  

Geef de reactie voor de productie van methaan door acetotrofe methaanproducenten uitgaande van 
azijnzuur (CH3COOH) 

Geef de reactie voor de productie van methaan door hydrogenotrofe methaanproducenten 
vertrekkend van diwaterstof en koolstofdioxide 

 

5B  Bereken de totale hoeveelheid petroleum, die jaarlijks in Luxemburg vervangen zou kunnen 
worden door het gebruik van biomethaan als energiebron. 

 
5C De Luxemburgse regering wil een taks invoeren om de uitstoot van broeikasgassen te 
verminderen volgens de Kyoto-norm.  Deze taks zou opgelegd worden aan veeboeren omdat hun 
kuddes  (196 470 runderen) de grootste uitstoot van methaan veroorzaken. Deze belasting zou 0.01 
euro bedragen per liter CH4 en 0,05 euro per liter CO2 die jaarlijks uitgestoten worden. 
Hoeveel extra belastingen zou de Luxemburgse staat per jaar (365 dagen) opstrijken door het 
invoeren van dergelijke taks? 

 
5D Mr. Alfred Bioman maakt goed gebruik van digestaat als meststof sinds hij zijn boerderij heeft 
omgevormd tot biogasbedrijf. Hij beschikt over 100 ha landbouwgrond en hij gebruikt jaarlijks het 
equivalent van 170 kg sikstof per hectare (het digestaat van Mr Bioman's boerderij bevat ongeveer  
4 kg stikstof/m3). Bereken hoeveel  m3 aardgas (methaan) hij jaarlijks bespaart. 


