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Robinia pseudoacacia is een endemisch plant in een paar kleine gebieden in Noord-Amerika,
maar is over de hele wereld geplant en genaturaliseerd en vandaag is de boom in sommige
gebieden een invasieve soort geworden. In Hongarĳe werd Robinia pseudoacacia voor het
eerst geplant in het begin van de 18e eeuw als een parkboom, maar een halve eeuw later
ontdekte Sámuel Tessedik dat hĳ kan leven op zanderige, zoute grond en op grote schaal kan
worden gebruikt voor het herbebossen van de Grote Hongaarse Vlakte. In de 19e eeuw werd
hĳ al beschouwd als een "Hongaarse boom", nu bereikt zĳn verspreidingsgebied 4600 km2.
Daarnaast is acacia ook erg populair bĳ imkers. Acaciahoning is geliefd vanwege zĳn lichte
kleur, milde smaak en acaciabloesemgeur. Er zĳn ook veel imkers in het Szeged-gebied, en de
acaciahoning die bĳ de meting wordt gebruikt, komt hier vandaan.

Een van de belangrĳkste voordelen van acaciahoning is dat hĳ soepel stroomt; de honing
behoudt zĳn vloeibare toestand jarenlang zonder kristallisatie. In het eerste probleem van
deel A zal deze belangrĳke eigenschap van acaciahoning worden gemeten: de
temperatuurafhankelĳkheid van de viscositeit. Deze hoogwaardige honing kan worden
vervalst met suikerbietenmelasse.In het tweede probleem van dit deel zal een optische
meting worden geanalyseerd die kan worden gebruikt om de zuiverheid van de honing te
meten.

De drie belangrĳkste fenolverbindingen in honing (figuur 1A) zĳn weergegeven in figuur 1B→D,
volgens de studies van de onderzoeksgroep van M.S. A. Wahab (2014). De antioxiderende
activiteiten van deze moleculen zĳn verschillend. Van de drie fenolmoleculen heeft ellaginezuur
de hoogste antioxiderende activiteit, galzuur een gemiddelde en quercetine de laagste.
Daarom is honing, vanwege de aanwezigheid van talrĳke fenolverbindingen, een krachtige
antioxidant

Deze antioxidanten spelen een natuurlĳke rol als verdedigers tegen de oxidatie van lipiden en
elimineren schadelĳke vrĳe radicalen. Indeel B wordt de antioxiderende activiteit van drie
antioxidanten in honing onderzocht.

Figuur 1.Dedrie belangrijkstefenolverbindingen in honing(A):
B: galzuur,C:quercetineenD:ellaginezuur).

Acaciahoning



Hongarĳe is een Midden-Europees land, dat in het centrum van het Karpatenbekken ligt.
Vanwege de natuurlĳke hulpbronnen en tradities die zĳn opgebouwd tĳdens eeuwenlang
moeizaam werk, is dit land een van de belangrĳkste honingexporteurs in de Europese Unie.
De honingproductie van het land werd zo opmerkelĳk dat zelfs twee soorten honing -
acaciahoning en zĳdewierhoning - werden toegelaten tot de "Collectie hungarikums". De
collectie bevat Hongaarse producten die kenmerken, uniciteit, eigenaardigheden en
kwaliteiten dragen die de hoge prestaties van het Hongaarse volk vertegenwoordigen.

In deel C zullen we de rol van honingbĳen in de honingproductie, hun voortplanting, het
suikergehalte van honing en de toepasbaarheid van suiker bespreken.
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Deel A 
 
In dit deel zijn er twee problemen. In het eerste probleem voer je metingen uit om de 

temperatuursafhankelijke viscositeit van je monster acaciahoning te bepalen. 

       

     

 

 

Probleem A1 (75  punten) 
 

Apparaten en materialen voor dit probleem: 

• kunststof dienblad, Bunsen standaard met reageerbuisklemmen en dwarsklemmen 

• waterkoker, pannenlap, keuken maatbeker, ijsblokjes in een warmte-isolerende 

container 

• bekerglas (1500-2000 mL volume) 

• maatcilinder (100 mL) 

• acaciahoningmonster in een pot (een kleine hoeveelheid honing wordt gebruikt voor 

deel C) 

• laboratoriumthermometer 

• juweliersweegschaal 

• digitale multimeter 

• chronometer 

• schuifmaat 

• temperatuursensor met banaanstekkers in een plastic zak 

     

• plakband, papieren handdoeken, permanente stift, rekenmachine, pennen, potlood, 

linialen, ... 

 

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN! 

Wees voorzichtig met heet water. Gebruik pannenlappen om hete delen aan te raken. 

Werk voorzichtig met honing, maak het dienblad  en de apparaten schoon met een  natte 

papieren handdoek indien nodig.  

Werk met de kleine ballen op het dienblad, anders kun je ze gemakkelijk verliezen. 

 

Theoretische inleiding: 

Viscositeit beschrijft hoe dik een vloeistof stroomt. Het wordt veroorzaakt door een soort "interne" 

wrijvingskracht, die – in tegenstelling tot wrijving tussen vaste voorwerpen – afhankelijk is van 

snelheid. Voor gewone (zogenaamde Newtoniaanse) vloeistoffen is de wrijvingskracht in laminaire 

stroming recht evenredig met de snelheid. Als er een relatieve snelheid 𝑣 is tussen twee parallelle 

! 12 metalen bolletjes en een kleine plas0c dop in een plas0c zak

In het tweede probleem van dit deel bestudeer en evalueer je een meting door 
fluorescen7espectroscopie en bepaal je het suikerbietenmelassegehalte van een vervalst monster 
acaciahoning.



   T1 10.05.2021 

A - 2 
 

vloeistoflagen op een afstand 𝑧 van elkaar, dan is er een kracht 𝐹 tussen de twee lagen: 𝐹 = 𝐴
𝑣

𝑧
, 

waar 𝐴 de oppervlakte is van de lagen en  de viscositeit. De SI-eenheid van viscositeit is Pa·s. 

Viscositeit hangt af van de temperatuur. Volgens de theorie is  = 𝐴e
𝐵

𝑇 , met 𝑇 de absolute 

temperatuur en 𝐴 en 𝐵 constanten specifiek voor het materiaal  

(e ≈ 2,7172  is het grondtal van de natuurlijke logaritme). 

Als een vast voorwerp in een medium (vloeistof of gas) beweegt, zal het medium de beweging van 

het voorwerp belemmeren. Bij hoge snelheden wordt dit veroorzaakt door wervels die zich achter 

het voorwerp vormen, maar voor lage snelheden is het de viscositeit van het medium die de 

tegenkracht veroorzaakt. We houden ons alleen bezig met het laatste, omdat voorwerpen slechts 

relatief langzaam kunnen bewegen in honing met een hoge viscositeit. In dit geval wordt de kracht 

die op een bolvormig  voorwerp werkt, gegeven door de wet van Stokes:  𝐹 = 6𝑟𝑣 , waarin 𝑟 de 

straal van de bol is, 𝑣 de relatieve snelheid ervan ten opzichte van het medium en   de viscositeit 

van het medium. Deze formule is alleen geldig in een zeer groot medium. Wanneer een bol met 

straal 𝑟 beweegt in een buis met straal 𝑟c, moet de kracht vermenigvuldigd worden met een factor 

(1 + 2,4
𝑟

𝑟c
). 

Met behulp van de wet van Stokes kun je de viscositeit van je monster acaciahoning meten. Als een 

bolvormige bal wordt gedropt in een cilindrisch vat gevuld met honing, zinkt de bal – na een korte 

versnelling – met een constante snelheid in de vloeistof. Bij constante snelheid stelt de eerste wet 

van Newton dat de resulterende kracht die op het voorwerp inwerkt – de zwaartekracht, de  

Archimedeskracht en  de  door de viscositeit veroorzaakte tegenkracht  –  nul is. 

 

Vraag A1.1 Schrijf de krachtenbalans op voor de krachten die werken op de bal die met 

constante snelheid zinkt in de honing in een cilindrische container. Geef de krachten weer 

met behulp van de volgende gegevens: de straal 𝑟 van de bal, de straal 𝑟c van de cilindrische 

container, de dichtheid 
b
 van de bal, de dichtheid 

h
 van de honing, de 

zwaartekrachtversnelling 𝑔, de constante snelheid 𝑣 van de bal en de viscositeit . Druk de 

viscositeit uit met behulp van de andere gegevens. Schrijf je resultaten in vak  A1.1  op het  

antwoordblad. 

 

Ijking van de temperatuursensor. 

De temperatuur van de honing wordt gemeten door een temperatuursensor. (De labothermometer is 

te groot: deze zou de viscositeitsmetingen verstoren.) Deze is een nauwkeurige uit platina 

vervaardigde weerstand die een lineaire temperatuursafhankelijkheid heeft. Dat betekent dat de 

weerstand 𝑅(𝑇) van de sensor bij temperatuur 𝑇 gelijk is aan 𝑅(𝑇) = 𝑅0(1 + 𝛼𝑇), waarin 𝑇 de 

temperatuur is in °C , 𝑅0  de weerstand bij 𝑇 = 0°C  en 𝛼 een parameter van het materiaal waaruit 

de weerstand gemaakt is. 

Je eerste taak is om je temperatuursensor te ijken, d.w.z. om de waarde van 𝑅0 en 𝛼 te bepalen. 

 

Bevestig de temperatuursensor aan de labothermometer door middel van plakband. De 

sensor moet dicht bij de bal van de thermometer zitten. Bedek de sensor zelf niet met de 

plakband, plak boven de sensor. Verbind de banaanstekkers met de multimeter. Gebruik de 

ingangen 'COM' en 'VmA.'.  Zet de keuzeschakelaar in de weerstandsmodus  (200 , 2k of 

20k), kies het juiste bereik. 
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Bevestig de labothermometer met klemmen aan de Bunsen-standaard boven de beker. 

Kook een halve liter water met de waterkoker en giet het in de beker.  WAARSCHUWING! 

Wees voorzichtig met heet water. Gebruik pannenlappen om het hete glas aan te raken. 

Stel de hoogte van de labothermometer zo in dat de bal van de thermometer (en de 

temperatuursensor) onder water staat. Wacht eventjes en lees de temperatuur en de 

weerstand van de sensor op (bijna) hetzelfde moment af. Laat het water afkoelen (in het 

begin koelt het snel af) en herhaal de aflezing. Later kun je de koeling versnellen door koud 

water toe te voegen. Als er te veel water in de beker zit, til je de thermometer op, giet je een 

deel van het water uit en blijf je koud water toevoegen. 

Giet aan het einde weer een deel van het water uit en voeg ijsblokjes toe. WAARSCHUWING! 

Gebruik slechts de helft van het ijs, want je hebt later nog nodig! 

Volg de koeling tot ca. 5°C en herhaal regelmatig de aflezing. 

 

Vraag A1.2 Meet de weerstand van de temperatuursensor bij verschillende 

temperaturen. Vul tabel  A1.2 in op het antwoordblad. 

 

Vraag A1.3 Geef je 𝑅 –  𝑇 gegevens weer in grafiek op millimeterpapier. Geef deze de 

naam 'grafiek A1.3'. Teken de beste rechte lijn doorheen je meetpunten en bepaal de 

parameters 𝑅0 en 𝛼. Voor later werk druk je de temperatuur 𝑇 (in °C) uit als functie van de 

weerstand 𝑅 (in ) met behulp van de numerieke waarden die je hebt bepaald. Schrijf je 

resultaten in vak  A1.3  op het antwoordblad. 

Vergeet niet 'grafiek A1.3'  aan het antwoordblad te hechten! 

 

De volgende stappen zijn het meten van de parameters van de cilinder, de dichtheid van de honing 

en de massa van de metalen ballen. 

 

Vraag A1.4a Meet met de schuifmaat de binnendiameter 𝑑𝑐  van de 100 mL maatcilinder. 

Bereken de binnenstraal 𝑟c van de cilinder en schrijf je resultaat in veld A1.4 op het  

antwoordblad. 

 

Vraag A1.4b Meet de afstand 𝑠 tussen de markeringen 10 mL en 90 mL op de wand van 

de maatcilinder. Schrijf je resultaat in veld A1.4  op het antwoordblad. 

 

Schakel de juweliersweegschaal in met de meest linkse knop. De eenheid boven de getallen 

moet 'g' (gram) zijn – zo niet, kun je het wijzigen met de knop 'M'. Plaats de kleine plastic dop 

op de weegschaal en druk op de 'T' (Tarra) knop. 

 

         

           

 

Maak de temperatuursensor los van de labothermometer en bevestig deze aan de 

binnenwand  van de 100 mL maatcilinder bij de markering van 50 ml. Gebruik plakband om 

Vraag A1.5 Meet de totale massa 𝑚 tvan alle (12) metalen bolletjes. Bereken 
de gemiddelde massa 𝑚b van één bolletje. Schrijf je resultaat in veld A1.5 op het 
antwoordblad.
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de draden boven de sensor vast te maken. Bedek de sensor niet met de plakband. Maak de 

draden ook op hogere posities vast. 

ADVIES: Het is niet eenvoudig om de sensor in de dunne cilinder te bevestigen. Je kunt een 

klein (1 à 2 cm lang) plakbandstukje op de draden boven de sensor bevestigen, vervolgens 

de sensor voorzichtig op de juiste plaats zetten en de plakband met een potlood tegen de 

cilinder duwen. 

 

Vraag A1.6a Meet de massa 𝑚e van de lege cilinder met de sensor. De banaanstekkers 

moeten op de tafel liggen. Schrijf de waarde in tabel  A1.6  op het antwoordblad. 

 

Vul acaciahoning in de maatcilinder tot de markering van 100 mL.  WAARSCHUWING! Vul de 

honing niet boven de weegschaal. Vul de honing voorzichtig en langzaam. Houd de cilinder 

licht gekanteld, zodat de honing op de binnenwand van de cilinder druppelt en er dus 

minder bubbels in de honing ontstaan. Reinig indien nodig de buitenkant van de cilinder. 

 

Vraag A1.6b Meet de massa 𝑚f  van de cilinder met honing (en met de sensor). De 

banaanstekkers moeten op dezelfde manier op de tafel liggen als voorheen. Schrijf de 

waarde in tabel  A1.6  op het antwoordblad. 

 

Vraag A1.6c Bereken de dichtheid van de honing 
h

. Schrijf je resultaat in tabel  A1.6  op 

het antwoordblad. 

 

Je kunt nu beginnen met het meten van de viscositeit van de honing. Je moet deze meten bij vier of 

vijf verschillende temperaturen tussen 30°C en 15°C.  Daarom moet je eerst de honing opwarmen tot 

ca. 30°C.  Volg de volgende werkwijze: 

 

Bevestig de labothermometer aan de Bunsen-standaard boven de beker en stel zijn hoogte 

zo in dat de bal van de thermometer zich op de hoogte van de 50 mL markering van de 

maatcilinder bevindt. Warm ca. 1 liter water op in de waterkoker. Giet water van ca. 40°C in 

de beker, het niveau moet op de hoogte van de 100 mL markering van de maatcilinder 

komen. 

Verbind de banaanstekkers van de sensor met de multimeter en schakel de multimeter op 

dezelfde manier in als voorheen. 

Plaats de maatcilinder in het warme water. WEES VOORZICHTIG! Dompel de uitloopmond 

van de cilinder niet in het water. Laat de honing een paar minuten opwarmen. Wanneer de 

weerstand van de sensor de waarde bereikt die overeenkomt met ca. 35 °C (de sensor 

bevindt zich tegen de wand en wordt eerder warm, het midden van de honing is kouder), 

verwijder je de cilinder uit het water, veeg je hem droog met een papieren handdoek en laat 

je hem ongeveer 10 minuten staan om ervoor te zorgen dat de honingtemperatuur zo 

gelijkmatig mogelijk wordt. 

ADVIES: Gedurende deze tijd kun je probleem A2 aanpakken. 
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Vraag A1.7b Lees de weerstand 𝑅 van de sensor af. Schrijf de waarde in de juiste kolom 

van tabel  A1.7  op het antwoordblad. 

 

          

      

               

      

 

                

 

 

              

           

     

 

Til de thermometer op, giet het warme water uit en vul de beker met koud kraantjeswater; 

het waterniveau moet zich op de hoogte van de markering van 100 mL van de maatcilinder 

bevinden. 

Stel de hoogte van de thermometer opnieuw zo in dat het reservoir zich op de hoogte van de 

50 mL markering van de maatcilinder bevindt. 

Plaats de maatcilinder in het koude water. Wees voorzichtig! Dompel de uitloopmond van 

de cilinder niet in het water. Laat de honing een paar minuten afkoelen. Wanneer de 

weerstand van de sensor de waarde bereikt die overeenkomt met een temperatuur van 

ongeveer 3 °C onder de gewenste temperatuur (de sensor bevindt zich aan de wand en 

wordt eerder koud, het midden van de honing is warmer), verwijder dan de cilinder uit het 

water, veeg hem droog met een papieren handdoek en laat hem ongeveer 10 minuten staan 

om ervoor te zorgen dat de honingtemperatuur zo gelijkmatig mogelijk wordt. 

ADVIES: Gedurende deze tijd kun je probleem A2 aanpakken. 

 

Vraag A1.7e Herhaal de stappen  A1.7a  -  A1.7c  twee keer bij deze tweede temperatuur. 

Noteer de gemeten waarden in de juiste kolommen van tabel  A1.7  op het antwoordblad. 

 

Je kunt de honing op dezelfde manier blijven afkoelen. Om kouder water te maken gebruik je 

de rest van je ijsblokjes. De weerstand van de sensor moet elke keer overeenkomen met de 

temperatuur die ongeveer 3 °C onder de gewenste temperatuur ligt, wanneer je de cilinder 

uit het water haalt. Droog hem altijd met een papieren handdoek en laat hem telkens 

ongeveer 10 minuten staan om ervoor te zorgen dat de honingtemperatuur zo gelijkmatig 

mogelijk wordt. 

ADVIES: Gedurende deze tijd kun je probleem A2 aanpakken. 

 

Vraag A1.7a Neem een metalen bolletje, meet de diameter 𝑑 ervan met de schuifmaat. 
Schrijf de waarde in de juiste kolom van tabel A1.7 op het antwoordblad.

Vraag A1.7c Neem de chronometer en zet deze op 0. Laat het	mùetalen	bolletje in de 
honing vallen, in het midden van de cilinder. Meet de ;jd 𝑡 dat de het	bolletje zinkt tussen 
de markeringen 90 mL en 10 mL, d.w.z. over een afstand 𝑠 , gemeten in A1.4b. Schrijf de 
waarde in de juiste kolom van tabel A1.7 op het antwoordblad.

WAARSCHUWING! Laat de bolletjes altijd op de bodem van de cilinder, probeer ze niet uit 
de honing te halen!

Vraag A1.7d Bij deze temperatuur zinkt het	 bolletje heel snel. Herhaal de stappen 
A1.7a - A1.7c nog twee keer bij (bijna) dezelfde temperatuur. Noteer de gemeten	

waarden in de juiste kolommen van tabel A1.7 op het antwoordblad.
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Vraag A1.7f Herhaal de stappen  A1.7a  -  A1.7c  bij twee extra temperaturen. Bij koudere 

honing is de zinktijd langer, één meting is voldoende bij  elke  temperatuur. 

WAARSCHUWING! Bij lagere temperaturen kunnen er grotere temperatuurverschillen in de 

honing zijn. In deze gevallen is het nauwkeuriger als je de (veel langere) zinktijd op een 

kortere afstand meet, altijd  rond de temperatuursensor, d.w.z. tussen de 70 mL en 30 mL, 

of bij zeer lage temperaturen, zelfs tussen de markeringen van 60 mL en 40 mL. Geef je 

keuze van afstand (𝒔,  of 𝒔/𝟐 ,  of 𝒔/𝟒) aan in de juiste kolom van de tabel. 

Noteer de gemeten waarden in de juiste kolommen van tabel A1.7  op het antwoordblad. 

 

Vraag A1.7g Bereken de ontbrekende waarden (𝑟, 𝑇 en 𝑣) in tabel  A1.7. Gebruik voor 

het berekenen van 𝑇 je uitdrukking afgeleid in A1.3. Schrijf de waarden in de juiste 

kolommen op het antwoordblad. 

 

            

         

 

 

Vraag A1.9 Bereken de viscositeit   voor elke meting met behulp van de uitdrukking 

afgeleid in A1.1. Om dit veilig en snel te doen, wijzig je eerst de eenheden van je vorige 

resultaten in  SI-basiseenheden  (m, kg m3⁄ , m s).  Gebruik⁄ 𝑔 = 9,81 𝑚/𝑠2. Vul de vakken in  

tabel  A1.9  in op het  antwoordblad. 

 

Zoals in de inleiding werd vermeld, kan volgens de theorie de temperatuursafhankelijkheid van de 

viscositeit geschreven worden onder de vorm  = 𝐴e
𝐵

𝑇, waarin 𝑇 de absolute temperatuur is 

(gemeten in K) en 𝐴 en 𝐵  constanten specifiek voor het materiaal. (e ≈ 2,7172 is de basis van de 

natuurlijke logaritme.) Wiskundige formules die je kan gebruiken: ln 𝑎𝑏 = ln 𝑎 + ln 𝑏, ln 𝑒𝑛 = 𝑛, 

𝑒ln 𝑎 = 𝑎. 

 

Je laatste taak in dit probleem is aan te tonen dat de gegevens overeenstemmen met deze 

vergelijking  en de waarden van 𝐴 en 𝐵 te bepalen. 

 

Vraag A1.10 Lineariseer het verband, d.w.z. zoek een geschikte grafiek waarop – op basis 

van bovenstaande theorie – een lijn doorheen de gegevenspunten kan worden getekend. 

Schrijf je keuze in vak  A1.10  op het antwoordblad. 

 

Vraag A1.11 Bereken de waarden die je wil plotten. Schrijf in de eerste regel de 

grootheden die je hebt gekozen in  A1.10. Vul tabel  A1.11  in op het  antwoordblad. 

 

Vraag A1.12 Teken je grafiek op millimeterpapier. Noem hem 'grafiek A1.12'. Teken een 

rechte lijn doorheen je gegevenspunten en bepaal de parameters 𝐴 en 𝐵. Schrijf je resultaten 

in vak  A1.12  op het antwoordblad. 

Vergeet niet 'grafiek A1.12'  aan het antwoordblad te hechten! 

Vraag A1.8 Bereken de gemiddelde straal 𝑟avr van de bolletjes en bepaal de dichtheid !b 

ervan. Gebruik het resultaat van A1.5. Schrijf de waarde in vak A1.8 op het 
antwoordblad.
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Probleem A2 (25  punten) 
 

Fluorescentie 

Sommige speciale materialen kunnen licht uitstralen op een 

karakteristieke golflengte als reactie op verlichting met een 

kortere golflengte. Dit fenomeen wordt fluorescentie 

genoemd en wordt geproduceerd door sommige organische 

en anorganische structuren. Het golflengtespectrum van het 

uitgestraalde licht hangt af van het materiaal en de 

parameters van de excitatieverlichting. De golflengte van het 

uitgestraalde licht altijd langer is dan de golflengte van het 

invallende licht door overgangen waarbij geen straling 

vrijkomt. 

We kunnen de fluorescentie verklaren door een eenvoudig model van licht-materiaal interacties. Het 

energiekwantum van het licht, ‘foton’ genoemd, is evenredig met de frequentie van de lichtstraling. 

Een invallend foton kan worden geabsorbeerd door een atoom of molecuul. De energie van het foton 

brengt het materiaalsysteem van de grondtoestand naar een geëxciteerde toestand. Wanneer het 

materiaal spontaan terug naar de grondtoestand gaat, wordt de vrijgekomen energie uitgezonden als 

een foton (Fig.1). 

Omdat de karakteristieke golflengten van de uitgezonden fotonen  afhankelijk zijn van de 

energieniveaus van het materiaal, kan fluorescerend licht worden toegepast om de structuur en de 

samenstelling van verschillende materialen te analyseren. Fluorescentiespectroscopie is gebaseerd 

op dit principe en wordt wereldwijd gebruikt in chemische analyse, geneeskunde en 

voedingsindustrie. In deze taak  analyseer je met deze methode de rietsuikerstroopvervuiling van 

acaciahoning. 

 

Geïntegreerde spectrometer 

     

   

      

    

     

 

     

  

      

      

 

  

    

     

     

 

 
Fig. 1  schema van de fluorescentie 

 

 

 
Fig. 2  Binnenschema van de 
geïntegreerde spectrometer 
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Een	 van	 de	 belangrijkste	 onderdelen	 van	 onze fluorescen	
6eme6ng	 is	 een	 geïntegreerde	 spectrometer. Deze	wordt 
gebruikt	 om	 de golflengtesamenstelling van willekeurig 
licht te analyseren. Het schema van de spectrometer 
wordt weergegeven in Fig.2.
Het te analyseren licht komt via een optische vezel in de 
spectrometer binnen. De lichtbundel gaat van de 
connector van de optische kabel [1] naar de spiegel [4] die 
het licht weerkaatst naar een op sch rooster [5]. Het 
rooster verstrooit de verschillende golflengtecomponenten 
volgens verschillende voortplan ngsrich ngen. Het 
verstrooide licht wordt door de spiegel [6] gere ecteerd 
op een CCD-detectormatrix [7] die de intensiteit van 
de verschillend 	golflengtecomponenten kan meten.
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Ontwikkeling van de meetopstelling 

Om het fluorescentiespectrum van de 

honing te meten, werd een optische 

opstelling gebouwd. Het monster honing 

wordt in een cuvet uit silicaglas gedaan. 

Een blauwe laser wordt gebruikt om het 

monster te verlichten met een golflengte 

van 405 nm en een vermogen van 60 mW. 

De laserstraal valt loodrecht in op het 

oppervlak van de vierkante cuvet. (Fig.3) 

We kunnen het pad van de laserstraal in de 

honing waarnemen als een turquoise lijn 

omdat het fluorescerende licht in alle 

richtingen uitgestraald wordt vanuit het geëxciteerde volume van het monster. 

We moeten dit fluorescerende licht verzamelen om het spectrum te meten. Een convergerende lens 

wordt gebruikt om het licht te projecteren op de ingang van een optische vezel. De 

brandpuntsafstand van de lens is 75  mm, zowel voorwerps- als beeldafstand zijn ingesteld op 150  

mm. De optische as van de lens staat loodrecht op de laserstraal. De diameter van de ingang van de  

optische vezel  is 0,6  mm. De  optische vezel zendt het licht door naar de geïntegreerde 

spectrometer. 

 

Alvorens verder te werken,  moet je de  video  'Honey_flour.mp4' bekijken op de 

meegeleverde tablet/notebook. 

 

Voorbereiding van het monster 

  

    

   

     

    

 

Eerst wordt de rietsuikersiroop bereid. Een 

precisiebalans werd gebruikt om de massa van de 

componenten te meten. 10 klontjes gewone bruine 

rietsuiker werden opgelost in water van 50°C. De 

massa van de suiker was 37,81 g en die van het water 

was 37,75  g. Het werd gemengd  tot  de siroop op 

kamertemperatuur kwam.  Deze siroop wordt gebruikt 

om de acaciahoning te vervuilen. 

 

Fig. 3  Schema van de meetopstelling 

 

 

Monsternr. mhoning 
[g] 

msiroop 
[g] 

0 0.00 4.91 

1 0.51 4.38 

2 1.24 4.97 

3 2.05 4.77 

4 2.85 4.26 

5 3.49 3.47 

6 2.72 2.01 

7 2.13 0.92 

8 3.53 0.87 

9 4.87 0.61 

10 3.88 0.00 
 

Tabel 1 
 

 

             
         

          
           

          	  
                    

        
            

	  	       	De elektronisch verwerkte signalen worden via een USB-kabel naar een computer verzonden. 
Het gemeten spectrum kan in real time grafisch worden uitgezet door software.

Voordat	we	een	onbekend	honingmonster kwalificeren 
met	 behulp	 van	 het fluorescen9espectrum, moeten 
we	ons	meetsysteem ijken. Om dit te doen,	moeten 
we	 honingmonsters	 bereiden	 met	 een	 bekende 
rietsuikerstroopconcentratie.
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Ons doel is met rietsuikerstroop vervuilde honingmonsters te bereiden met verschillende 

concentraties tussen 0% en 100%. We zetten de lege cuvet op de balans en we zetten de schaal op 

nul door op de 'tarra'-knop te drukken om de massa van de cuvet te elimineren. Dan gieten we wat 

zuivere honing in de cuvet, en de massa van de honing (mhoning) wordt gemeten. Vervolgens wordt de 

weegschaal opnieuw op nul gezet met behulp van de tarraknop. Een beetje rietsuikerstroop wordt 

toegevoegd aan de honing, en de massa van de siroop wordt ook geregistreerd (msiroop). Terwijl de 

buitenkant van de cuvet werd verwarmd met water van 40 °C werd er geroerd om een homogeen 

mengsel te krijgen. Deze verwarming is nodig om de viscositeit van de honing te verminderen. Vóór 

de meting werd het monster gekoeld tot kamertemperatuur (20°C). Hierna is het monster klaar om 

te meten met de fluorescentiespectrometer. 

We doen deze monstervoorbereiding elf keer om een set mengsels met verschillende concentraties 

te krijgen. mhoning  en msiroop  zijn geregistreerd in  tabel  1.  

We definiëren de massafractie 𝑤 van de vervuilde honingmonsters als volgt: 𝑤 =
𝑚siroop

𝑚siroop+𝑚honing
 

 

Vraag A2. 1  Bereken de massafractie van de monsters en vul de kolom '𝑤'  in in tabel   

A2. 1  op het  antwoordblad. 

 

Ijkingsmetingen 

Na de voorbereiding van het monster kunnen we beginnen met de fluorescentiemetingen. In eerste 

instantie werd zuivere honing in de cuvet gedaan en het fluorescentiespectrum ervan werd gemeten 

via de opstelling van Fig.3. Daarna werd ook het spectrum van de suikerrietsiroop gemeten. De 

resultaten zijn uitgezet  in  Fig.4a. Daarna deden we zuiver water in de cuvet en het spectrum van het 

water werd ook geregistreerd. We weten dat het water geen significante fluorescentie produceert in 

het zichtbare gebied, dus deze meting geeft  informatie over de achtergrond. Deze achtergrond komt 

van het verstrooide licht van de omgeving en het elektronische geluid van de spectrometer. 

  
  a)         b) 

Fig. 4  Fluorescentiespectrum van de zuivere honing, de rietsuikerstroop, en de achtergrond (a), 
spectra van de monsters voor ijking (b) 

 

We zien dat de fluorescentie van de pure honing en de siroop gelijkaardige spectra hebben. Een 

hoge, smalle piek kan worden gedetecteerd rond 405 nm, waar de detector van de spectrometer 
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verzadigd is. Deze piek met hoge intensiteit komt overeen met de pomplaser die op het 

monstermateriaal is verstrooid. Vervolgens analyseren we de langere golflengten van de spectra die 

overeenkomen met de fluorescerende emissie. Zowel de siroop als de honing produceren sterke 

fluorescentie in het midden van het zichtbare gebied. We kunnen een aanzienlijk verschil tussen de 

twee spectra herkennen. Bij 675 nm is er een piek in het spectrum van de rietstroop, die piek 

ontbreekt bij zuivere honing. Dit extra fluorescentielicht wordt geproduceerd door de melasse in de 

rietstroop. Het detecteren van deze "melassepiek" in  het fluorescentiespectrum van onbekende 

honing geeft informatie over de vraag of de honing wordt gedopeerd met rietsiroop. Door de hoogte 

van deze spectrale piek te evalueren, kunnen we de siroopconcentratie van onbekende gedopeerde 

honing inschatten. 

Om de concentratiemeetmethode te ijken hebben we de fluorescentiespectra van de met siroop 

gedopeerde honingmonsters gemeten. Het profiel van deze spectra hangt af van de massafractie 

𝑤 van de doping. De concentraties van de bereide monsters zijn bekend van vraag    A2.1. De spectra 

zijn geplot in Fig.4b. We kunnen zien dat de maxima van het fluorescerende spectrum en de hoogte 

van de melassepiek sterk afhangen van de massafractie van de siroop. De set krommen op  Fig.4b is 

te druk om ze te evalueren, daarom worden de relevante delen van het diagram ingezoomd op  Fig.5. 

   
   a)         b) 

Fig. 5  Fluorescentiespectra van honingmonsters gedopeerd met siroop 
 

Fig.5a toont het gebied van de maxima van de fluorescentiespectra, Fig.5b toont de melassepieken. 

 

Vraag A2. 2a Lees de maximale spectrale vermogensdichtheidswaarden 𝐹(𝑤)  die 

overeenkomen met de verschillende siroopconcentraties. Vul de kolom '𝐹(𝑤)' van tabel  

A2.2 in op het antwoordblad. Lees de spectrale vermogensdichtheden 𝑀(𝑤)  die 

overeenkomen met de melassepiek van 675 nm bij elke siroopconcentratie. Vul de kolom 

'𝑀(𝑤)' van tabel  A2. 2  in op het  antwoordblad. 

 

Vraag A2.2b Trek de achtergrond af van de 𝐹(𝑤) en de 𝑀(𝑤) waarden en vul de 

kolommen met de verminderde spectrale vermogensdichtheden  ‘𝑓(𝑤)' en '𝑚(𝑤)’ van  tabel  

A2.2  in op het  antwoordblad  . 
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We kunnen zien dat de verhouding 𝛼(𝑤) =
𝑚(𝑤)

𝑓(𝑤)
 aanzienlijk afhangt van  de massafractie van de 

siroop. Deze waarde  kan worden gebruikt als  indicator  van de massafractie. 

 

Vraag A2.2c  Evalueer 𝛼(𝑤) voor elk monster. Vul  tabel  A2. 2  in op het  antwoordblad. 

 

Vraag A2. 2d  Plot 𝛼(𝑤) als  functie van de massafractie 𝑤 op  millimeterpapier. Noem de 

grafiek 'grafiek A2.2'. Teken de best passende regressielijn met de vrije hand doorheen de 

punten. 

Vergeet niet grafiek A2. 2' vast te maken aan het antwoordblad! 

 

Analyse van een onbekend honingmonster 

In dit deel moeten we de massafractie van de suikerrietsiroop in een onbekend honingmonster 

bepalen. De opstelling voor de fluorescentiespectrometer die hierboven is geijkt, wordt gebruikt voor 

deze taak. 

We gieten het onbekende honingmonster in de cuvet en stoppen het in de spectrometeropstelling. 

Het gemeten spectrum wordt uitgezet in Fig. 6. 

 
 

Fig. 6  Fluorescentiespectrum van het onbekende honingmonster 
 

Vraag A2.3  Bepaal de siroopmassafractie van het onbekende monster. Schrijf het 

resultaat  in  vak  A2.3  op het  antwoordblad. 

 



Deel B
In dit deel zijn er drie problemen met betrekking tot het gehalte aan anoxidanten van honing.
In het eerste deel schat u de molaire absorp�ecoëfficiënt van 2,2-difenyl-1 picryhydrazil (DPPH) en
selecteert u de op�male golflengte. In het tweede probleem bepaalt u de an�oxiderende ac�viteit
van de drie belangrĳkste fenolverbindingen van honing. In het derde probleem van dit deel berekent
u het ascorbinezuurequivalent van drie an�oxidanten.

Probleem B1 (9 punten)
Elke chemische verbinding kan licht absorberen, doorlaten of reflecteren. Spectrofotometrie is een
nu�ge methode voor kwan�ta�eve analyses (bijv. chemie, biologie, klinische toepassingen, enz.),
die gebaseerd zijn op de interac�e tussen elektromagne�sche straling en materiaal.
De basistructuur van een spectrofotometer is weergegeven in fig. 1. Vanuit de de collimator komt een wi�e
lichtstraal, die doorgaat naar de monochromator. Deze splitst het licht in verschilldende golflengten (λ),
waarna de golflengtekiezer licht van de gewenste golflengte doorlaat. De detector meet vervolgens de
intensiteit van het doorgelaten licht en zet dit om in een transmissie- of absorp�ewaarde (absorban�e)

Figuur 1. Schema�sche weergave van een spectrofotometer

Door de verandering in de lich�ntensiteit van het invallend te detecteren, kan de transmissie (T) (= de
lich�rac�e die door het monster gaat) worden berekend.

T = It/ I0

waarbij I0 de intensiteit van het invallende licht is en It de intensiteit van het licht na doorgang door het
monster. De absorpe of absorban�e (A) (= de hoeveelheid licht die door het monster wordt
geabsorbeerd) kan worden afgeleid uit de transmissie.

A = - log(T)

Bij zichtbare spectrofotometrie staat de absorp�e of transmissie van een bepaalde stof i.v.m. de kleur
van het onderzochte materiaal. Als het materiaal bijvoorbeeld blauw licht absorbeert (~ 450 nm),
lijkt het oranje (~ 600 nm), de complementaire kleur van blauw.



Apparaten en materialen voor dit probleem:
• Volumetrische kolf, 50 ml
• Vaste DPPH (2,2-difenyl-1-picrylhydrazyl) in plas�c flesje (T1-B-P1/1)
• 500 ml ethanol
• 1 plas�c cuvetje (T1-B)
• 1 dop voor cuvetje (T1-B)
• Bekerglas van 50 ml voor DPPH-oplossing
• 50 ml bekerglas voor ethanol
• trechter
• Volumetrische pipe�en, 1 ml, 2 stuks
• Pipe�eerballon en calculator

VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN!
• Wees voorzich�g! Tijdens het transport kan het DPPH-poeder zich aan de wand van

demonsterhouder hebben vastgekleefd.
• Mors de DPPH-oplossing niet, u hee� deze nodig in probleem 2.
Pipet veiligheidsinstruces:
• Via de mond pipe�eren is niet toegestaan!
• Steek de bovenkant van de pipet in de onderkant van de pipe�eerbalon. Pas op,breek de

glazen pipet niet!
• Kijk uit! Zuig geen vloeistof in de pipe�eerballon!

B1.1 Scha�ng van de molaire absorp�e van DPPH en golflengteselec�e
2,2-difenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) is een radicaal op basis van s�kstof, gebruikt om de anoxiderende
acviteit vanmoleculaire an�oxidan�a, plantenextracten, voedingsmiddelen, enz. temeten. De molaire
absorp�e van DPPH en de op�male golflengte worden bepaald door spectrofotometrische me�ngen.
De concentra�e van een opgeloste chromofoor wordt bepaald door de beer-lambert wet.

A = ε.c.l

waarbij A de absorp�e van de oplossing is (informa�e die door het instrument wordt gegeven), ε de
molaire absorp�ecoëfficiënt van DPPH is (een constante die een maat is voor de intensiteit van de
absorptie), c de molaire concentra�e van de chromofoor en l de breedte van de cuve�e die voor de
me�ng wordt gebruikt.

Probleem 1 betre� de scha�ng van de molaire absorp�ecoëfficiënt (ε in de wet van Beer-Lambert)
en het absorpemaximum van DPPH. Omdat de absorp�e wordt gemeten waar het een (lokaal)
maximum hee�, moet je eerst de juiste golflengte bepalen.

Los het vaste DPPH-poeder op in wat ethanol en giet het in de volumetrische kolf van 50 ml.
Voeg ethanol toe tot de merkstreep. Doe 1 ml van deze opl. (1,00×100–4 mol/L DPPH) en 1
ml ethanol in een cuvetje. Het volledige spectrum van de verdunde DPPH-oplossing in
het golflengtebereik van 400 - 700 nm wordt gegeven in figuur 2. Selecteer en geef de
golflengte aan, waarbij de absorp�e maximaal is. (Me�ngen werden uitgevoerd tegen een
blanco cuvetje dat alleen ethanol beva�e.



Figuur 2. Het volledige spectrum van de verdunde DPPH-oplossing
(het begin toont de absorpewaarden op verschillende golflengten)

Vraag B1.1 Welke golflengte moet worden gebruikt voor verdere me�ngen? Antwoord in
het veld B1.1 in op het antwoordblad.

Vraag B1.2 Bereken de DPPH concentra�e na verdunning in de cuve�e.
Geef de waarde van de absorp�e van deze oplossing aan met 2 decimalen op het
absorp�emaximum; steun hierbij op de geven numerieke data. Bereken met behulp van Beer-
Lambert wet de molaire absorp�ecoëffciënt. Het resultaat moet gegeven worden in dm2/ mol
en in dm3/mol.cm dimmensies.

Probleem B2 (79 punten)
Scha�ng van de an�oxidantcapaciteit is mogelijk door verschillende reac�es, waarbij reducerende
middelen de an�oxidanten zijn die in overweging worden genomen. De aard van de an�oxidant kan
anorganisch zijn (zoals NO of metaalionen) of organisch (rela�ef stabiele vrije radicalen).
De huidige methode is gebaseerd op de vermindering van DPPH radicalen. Het reac�eschema wordt
weergegeven in fig. 3, waarbij DPPH en fenol als model voor fenol an�oxidanten worden gebruikt.

Figuur 3. Schema van de redoxreac�e tussen een DPPH-radicaal en een fenolmolecule.



DPPH is een rela�ef stabiel radicaal met paarse kleur dat omslaat naar lichtgeel na reduc�e tot DPPH-
H. Het is duidelijk dat nadat de an�oxidanten reageren met een radicaal (bv. in het lichaam), een
nieuw, stabieler radicaal wordt gevormd (en dus minder schadelijk dan het oorspronkelijke radicaal).
De verdere oxida�e van fenolen is ook mogelijk op voorwaarde dat zij niet-geac�veerde fenol
hydroxylgroepen hebben (f guur 4).

Figuur 4. De volledige oxida�e van een difenol (pyrocatechol) tot een niet-radicaal
kinon (o-benzochinon).

Benodigdheden voor dit probleem:

AO staat voor an�oxidant

•Volumetrische kolf, 10 ml, 15 stuks
•Volumetrische kolf, 50 ml, 3 stuks
•Vaste stof AO1 in plasc fles (T1-B-P2/1)
•Vaste stof AO2 in plasc fles (T1-B-P2/2)
•Vaste stof AO3 in plasc fles (T1-B-P2/3)
•DPPH-oplossing (voorbereid in de maatkolf in probleem B1)
•Gegradueerde pipe�en, 1 ml (2 stuks) en 5 ml, (1 stuk)
•trechter
•Pipe�eerballon
•Kunststof cuvetjes, 3 ml, 15 stuks (T1-B)
•Dop voor cuvetjes, 15 stuks (T1-B)
•250 ml beker voor afval
•Bekerglas van 50 ml voor AO-oplossingen en DPPH-oplossing, 4 stuks
•500 ml ethanol
•rekenmachine
•Stopwatch, 1 stuk en marker

VEILIGHEIDSWAARSCHUWING!
Wees voorzich�g! Tijdens het transport kan het an�oxidantpoeder zich aan de wand van de
monsterhouder blijven kleven.

B2.1 Bepaling van de anoxiderende ac�viteit van fenolverbindingen in honing
In de colorimetrische methode wordt de ethanoloplossing van DPPH gemengd met de ethanoloplossing van
an�oxidanten in een breed concentra�ebereik. De reac�eve waterstofatomen verminderen de DPPH-
radicalen, wat resulteert in een minder intensieve gekleurde oplossing van de gereduceerde DPPH en de
geoxideerde fenolverbinding.



Door de ini�ële en definieve absorp�es van het reac�emengsel te vergelijken (nadat de reac�e zich
voordeed), is het mogelijk om het resterende percentage DPPH-radicalen te bepalen:

A(defini�ef)/A(ini�eel)x100 = Resterende DPPH %

Galzuur, querce�ne en ellaginezuur worden geleverd in plas�c flesjes met het label AO1, AO2
en AO3 in willekeurige volgorde. Los de antioxidanten in de monsterhouders op in wat ethanol
en breng ze elk over in een maatkolf van 50 ml. Vul aan met ethanol tot de merkstreep. De
concentra�e van de zo bereidde voorraadoplossingen = 1,00 × 10-4mol/dm3.
De reac�e tussen DPPH en de an�oxidanten wordt gevolgd bij vijf verschillende an�oxidantdo-
seringen. De an�-oxidantoplossingen die nodig zijn voor de juiste doses moeten worden
verdund met ethanol uit de voorraad in een volumetrische kolf van 10 ml. Deze stap wordt in
de volgende tabel be-schreven:

Nummer
anoxidantdosering

Volume van de voorraadoplossing
om te verdunnen in ml

1 0.4
2 1,0
3 1.6
4 2.2
5 2.8

Vraag B2.1 Bereken de an�oxidantdoseringen in mol/dm3. Vul de tabel B2.1 in op het
antwoordblad.

Als typische testreac�e voeg je 1 ml an�oxidantoplossing toe aan 1 ml DPPH- oplossing in
een cuvetje. Na homogenisa�e worden de cuvetjes 20 minuten in het donker (bv. in een lade
of kast) gezet totdat de reac�e is voltooid. Bij de berekening van het resterende DPPH%
gebruik je de eerder in vraag B1.1 gebruikte absorp�e van de DPHH opl. (0 oxidant dosis).

De absorp�e van de reac�emengsels werd gemeten t.o.v. een blanco cuvetje dat alleen ethanol
beva�e. Merk op dat de an�oxidanten en hun bijbehorende product geen licht absorberen in
het golflengtebereik van 400-700 nm. De gemeten absorp�egegevens worden in de volgende
tabel in een willekeurige volgorde weergegeven.

An�oxidant
dosisnummer A_X A_Y A_Z

1 0.44

2 0.39

3 0.34

4 0.30

5 0.27

0.42

0.35

0.27

0.24

0.23

0.38

0.20

0.10

0.10

0.09



Vraag B2.2 Geef op basis van de kleurverandering na 20 minuten na toevoeging van
anoxidantdosis 3 aan de DPPH-oplossing een rangschikking in de anoxiderende acviteit van
AO1, AO2 en AO3. Vul het veld B2.2 in op je antwoordblad.

Vraag B2.3 Bereken de resterende hoeveelheid DPPH-radicalen. Vul tabel B2.3 in op het
antwoordblad.

Vraag B2.4 Zet de resterende hoeveelheid DPPH-radicalen als func�e van de ini�ële
an�oxidantconcentra�e grafisch uit op grafiekpapier. Label het grafiekpapier als 'graph B2.4'.
Trek een rechte lijn (best passende lijn) tussen de lineair afnemende gegevenspunten en
bepaal de parameters van deze rechte. Bereken de an�oxidantconcentra�e die nodig is om
50 % van de ini�ële DPPH te ontbinden. Deze waarde is de zogenaamde EC 50 (effec�eve
concentra�e) van de an�oxidant. Iden�ficeer de materialen in AO1, AO2 en AO3 steunend
op de rangorde in an�oxiderende ac�viteit van galzuur (GA), querce�ne (QC) en
ellaginezuur (EA), Vul tabel B2.4 in op het antwoordblad.

Na het tekenen van de best passende lijn op grafiekpapier kunnen de parameters van deze rechte
worden bepaald. De standaardvorm van een lineaire vergelijking met twee variabelen (x en y) is

y = ax + b

waarbij a de rich�ngscoëfficiënt (helling) is en b de onderschepping. Om de rich�ngscoëfficiënt (rico)
te berekenen, kiest u twee punten uit beide uiteinden van de lijn [(x1;y1) en(x2;y2)] en vervangt u deze
door de onderstaande formule.

a = (y2-y1)/(x2-x1)

Uitkijken! Rico kan zowel nega�ef als posief zijn! Vertrekkend van de rico en de coördinaat van een
punt kan de waarde van b eenvoudig worden berekend:

b = y1 – ax1

Probleem B3 (12 punten)
Ascorbinezuur (of vitamine C), is waarschijnlijk het meest bekende voedselbestanddeel met
verschillende essen�ële func�es in het menselijk lichaam. De baanbrekende onderzoeken naar
vitamine C brachten Nobelprijzen voor Norman Haworth en Albert Szent-Györgyi. Szent-Györgyi
verbleef �jdens zijn carrière enkele jaren in Szeged.

B3.1 Bepaling van het ascorbinezuurequivalent
Ascorbinezuur is een sterke an�oxidant, met een effec�eve massa waarde van 10,4 µg (deze werd berekend
vertrekkend van EC₅₀ gegevens bekomen in een iden�eke DPPHtest, die je eerder vandaag hebt uitgevoerd)
Het wordt veel gebruikt als referen�emolecuul in an�oxidant-tests. Door de effec�eve massawaarde van
ascorbinezuur te delen door die van de onderzochte an�oxidant, kan het ascorbinezuurequivalent (AAEQ)
gemakkelijk worden bepaald:

AAEQ = EC50(ascorbinezuur)/EC50(an�oxidant)



Vraag B3.1 Bepaal het ascorbinezuurequivalent van galzuur, querce�ne en ellaginezuur aan de hand
van hun effectieve massawaarden als volgt: bereken de effectieve massawaarden van galzuur,
querce�ne en ellaginezuur in µg-eenheden (tot op 1 decimaal) met behulp van hun molaire massa uit de
tabel hieronder en het totale volume van het reac�emengsel, en bereken vervolgens de AAEQ-waarde
voor elke an�oxidant. De vereiste gegevens worden weergegeven in de volgende tabel. Vul tabel B3.1 in
op je antwoordblad.

materiaal Molaire massa (g/mol) Totaal volume DPPH-tests

Galzuur 170.1

Querce�ne 302.2 2 ml

Ellaginezuur 302.2
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DEEL C
Hongarije is een Midden-Europees land, gelegen in het centrum van het Karpatenbekken. Vanwege
zijn natuurlijke hulpbronnen en tradi�es die zijn opgebouwd �jdens eeuwen van arbeidsintensief
werk, is dit land een van de meest relevante honingexporteurs in de Europese Unie. De
honingproduc�e van het land werd zo opmerkelijk dat zelfs twee soorten honing - acaciahoning en
zijderupshoning - werden toegelaten tot de ‘Verzameling van Hungarikums’. De verzameling bevat
Hongaarse waarden die kenmerken, uniciteit, specialiteiten en kwaliteiten bezi�en die de hoge
presta�es van Hongaarse mensen vertegenwoordigen.

Bijen zijn vliegende insecten met stevige, harige lichamen. Ze zijn nauw verwant met mieren en
wespen. Honing wordt geproduceerd door honingbijen (Apis mellifera), door de extrac�e van nectar
of andere afscheidingen van planten. Na het verzamelen en het toevoegen van eigen secre�es ,
wordt de nectar opgeslagen en verzacht. Vanwege zijn samenstelling gebruikt de mens honing sinds
de prehistorie, niet alleen als voedingsbron, maar ook als een natuurlijke geneeskrach�ge
delicatesse. Hij hee� twee hoofdcomponenten: koolhydraten (fructose, glucose) en water (max.
20%). Eiwi�en, mineralen, vitamines en sporenelementen kunnen ook in honing worden
aangetroffen, maar slechts in kleine hoeveelheden, minder dan 0,5% van zijn massa.

Probleem C1 (31 punten)
Honingbijen

Op basis van taxonomische rangschikking behoren deze dieren tot de stam (phylum) van de
'Arthropoda', met een specifiek uiterlijk. In figuur 1. wordt het typische fysieke uiterlijk van een
honingbij weergegeven, waarbij elk lichaamsdeel is aangeduid met een nummer.

Figuur 1.
Lichaamsdelen van de honingbij
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Vraag C.1.1.Welke lichaamsdelen horen bij de aangegeven nummers (Figuur 1.)? Wees voorzich�g,
er zijn zeven onnodige antwoordmogelijkheden. Noteer je antwoord in het vakje bij C.1.1 op het
antwoordblad.

A) Dekschild (Elytron) I) Gelede poten
B) Antenne J) Stekend-zuigend monddeel
C) Kopborststuk (Cephalothorax) K) Camera-ogen
D) Borststuk (Thorax) L) Sponzend monddeel
E) Samengestelde ogen M) Kop
F) Bijtend-likkend monddeel N) Oogvlekken
G) Vliesvleugels O) Achterlijf (Abdomen)
H) Springpoten

Vraag C.1.2. Tot welke insectenorde behoren honingbijen? Noteer je antwoord in het vakje bij
C.1.2 op het antwoordblad.

A) Vliesvleugelen (Hymenoptera)
B) Schubvleugelen (Lepidoptera)
C) Kevers
D) Vlieg

Voortplan�ng bij honingbijen
De honingbij is een eusociale soort, wat betekent dat zij in grote kolonies lee� (40.000-80.000
leden), waar de meerderheid van de leden niet in staat is zich voort te planten maar de
reproduc�eve individuen ondersteunt. Eieren worden gelegd door de koningin, die kan paren met
mannetjes. Vrouwelijke bijen (of werksters) komen tevoorschijn uit bevruchte eieren (diploïd) die
door de bijenkoningin zijn gelegd. Deze individuen zijn ook in staat om van �jd tot �jd eieren te
leggen. Deze eieren zijn echter onvruchtbaar (haploïd), waaruit mannelijke honingbijen (of darren)
voortkomen. Dit laatste is een manier van ongeslachtelijke voortplan�ng, waardoor het bestaan van
de soort wordt verzekerd zonder te paren. In dit geval begint de ontogene�sche ontwikkeling vanuit
de onbevruchte eieren zonder dat er een mannelijke gameet of sperma nodig is. In beide gevallen
komen de gelegde eieren (zowel diploïde als haploïde) na 3 dagen uit, en larven worden gevoed en
verzorgd door de werksters. Na vijf tot zes dagen veranderen de larven in poppen en 12 dagen later
komen volledig ontwikkelde bijen tevoorschijn.

Vraag C.1.3. Welk sociaal gedrag kenmerkt het beste de zorgende taken van werkbijen? Noteer je
antwoord in het vakje bij C.1.3. op het antwoordblad.

A) Altruïsme
B) Commensalisme
C) Symbiose
D) Compe��e
E) Preda�e
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Vraag C.1.4. Welke is de juiste term voor de ontogene�sche ontwikkeling van honingbijen?
Noteer je antwoord in het vakje bij C.1.4. op het antwoordblad.

A) Epimorfose
B) Metamorfose
C) Anamorfose
D) Hemimetamorfose

Vraag C.1.5. Wat is de juiste term voor de aseksuele voortplan�ng van honingbijen? Noteer je
antwoord in het vakje bij C.1.5. op het antwoordblad. (één woord)

A) Kieming
B) Parthenogenese
C) Hermafrodi�sme
D) Fragmenta�e

Vraag C.1.6. Op basis van de bovenstaande beschrijving, hoe lang duurt �jdens de embryonale
ontwikkeling het eistadium? Noteer je antwoord in het vakje bij C.1.6. op het antwoordblad.

A) 3 dagen
B) 5-6 dagen
C) 12 dagen
D) 21 dagen

Probleem C.2 (22 punten)

Honing is zoet: het suikergehalte van honing

Experiment 1:

Toestellen en materialen voor dit experiment:

• Honing
• 10 x 50 ml Falcon-buisjes
• Weegschaal
• Gedes�lleerd water
• Permanente alcols��
• Plas�c spatel
• Teststrip met kleurenschaal (T1-C-P2)

Bepaal het suikergehalte van honing met de teststrips (T1-C-P2).
Maak hiervoor eerst een 40% (m/V%, 40g/100 ml) honingoplossing in een eindvolume van 40 ml in
gedes�lleerd water; label dit als stockoplossing.
Bereid in de Falcon-buisjes een tweevoudige seriële verdunningsreeks met telkens een eindvolumes
van 20 ml en label elke buis van ‘2’ tot ‘8.’. De concentra�e in buisje 1 en die van de stockoplossing zal
hetzelfde zijn. Om alles goed te mengen, sluit je de Falcon-buisjes met hun dop en schudt ze krach�g.
Het koolhydraatgehalte van de laatste buis moet 0,3125 % (m / V%) zijn. Gebruik de gegradueerde
schaal op de Falcon-buisjes om de juiste hoeveelheden af te meten.
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Bepaal het suikergehalte van de laatste 3 verdunningen als volgt: dompel de teststrip 1-2 seconden
onder in een suikeroplossing, haal de strip er vervolgens langzaam uit terwijl je constant contact
houdt met de wand van het Falcon-buisje om het teveel aan vloeistof af te voeren. Door een
chemische reac�e zal de teststrip van kleur veranderen. Vergelijk na 60 seconden de kleur van de
teststrip met de kleurenschaal en bepaal zo de suikerconcentra�e van de hierboven vermelde laatste
3 verdunningen.

Als je problemen hebt met het voorbereiden van de seriële verdunningen, vraag dan eerst om hulp
aan een teamgenoot. Als je nog steeds moeite hebt met de taak, vraag dan een leraar om hulp. Hij
zal je uitleggen hoe je dient te werk te gaan, maar dit kost je wel 15 p.
Belangrijk! Houd de seriële verdunningen niet weg; je hebt ze verder nog nodig!

Vraag C.2.1.
Bepaal de suikerconcentra�e van de laatste 3 verdunningen in g/L ( Falcon-buisjes 6., 7., 8.)! Met de
teststrip bepaal je de suikerconcentra�e in mmol/L; de moleculaire massa van glucose is 180 g/mol.
Noteer op je antwoordblad in de tabel bij C.2.1 bij elk buisjesnummer de juiste le�er.

A) 0,025 g/l
B) 12.5 g/l
C) 0.1 g/l
D) 3.125 g/l
E) 0.5 g/l
F) 0,3125 g/l
G) 2.5 g/l
H) 1.25 g/l
I) 10 g/l
J) 1 g/l
K) 0,625 g/l
L) 5 g/l
M) 0,25 g/l
N) 6,25 g/l
O) 0,05 g/l

Vraag C.2.2.
Bereken nu, rekening houdend met de verdunningsreeks / gemeten suikerconcentra�es, het
oorspronkelijke (onverdunde) suikergehalte van de honing in g / l. (Molecuulmassa van glucose en
fructose is hetzelfde: 180 g/mol). De teststrookjes maken geen onderscheid tussen glucose en fructose
(de hoofdcomponent van honing), zodat de bepaalde concentra�e de totale hoeveelheid suiker
weergee�.

Noteer op je antwoordblad in het vakje bij C.2.2. de le�er bij het juiste suikergehalte.

A) 320 g/L
B) 1760 g/L
C) 800 g/L
D) 640 g/L
E) 4400 g/L
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Probleem C3 (47 punten)

Opgelet: experiment 3 vereist 30 min wach�jd en 20-30 min observa�e

Zoete honing: zijn suikergehalte en de toepassing van suiker

Bij het vorige experiment vonden we dat honing een aanzienlijk hoog suikergehalte hee�.
Bepaalde micro-organismen, zoals de gist Saccharomyces cerevisiae, gebruiken glucose als energiebron
en ze�en het om in alcohol en koolstofdioxide (CO2). De eigenschap om alcohol te produceren wordt
gebruikt bij de produc�e van bier, terwijl de vorming van CO2 belangrijk is bij het maken van brood en
bakkerijproducten omdat hierdoor het deeg 'opgeblazen' wordt.

De beschikbare hoeveelheid suiker is echter sterk bepalend voor de ac�viteit van Saccharomyces
cerevisiae. Enerzijds resulteert een hoog suikergehalte van het kweekmedium dat gistcellen niet
(voldoende) zullen delen en dat de metabole processen geblokkeerd worden. Opgelet!: alleen bij een
suikergehalte > 45% (m/ V%) zal het leiden tot de totale remming van de groei. Aan de andere kant levert
een laag suikergehalte van het kweekmedium niet genoeg voeding voor gisten, waardoor ze stoppen
met groeien en sneller een sta�onaire fase bereiken met een lagere OD600-waarde.

Hierdoor begrijpen we nu waarom het belangrijk is dat suiker in de juiste hoeveelheden in het
kweekmedium aanwezig is. Bij de juiste hoeveelheid vinden gistcellen hun ideale omstandigheden om
effec�ef te vermenigvuldigen met een ac�ef en snel metabolisme, terwijl ze ondertussen ook grote
hoeveelheden CO2 produceren. De groeicurve in figuur 2 gee� de reproduc�esnelheid van micro-
organismen weer.

Figuur 2.
Groeicurve van een micro-organisme.

In een vers kweekmedium passen micro-organismen zich eerst aan hun omgeving aan. In het op�male
geval duurt dit maar een paar uur. Deze fase noemen we de ‘lag’ -fase.
Hierna beginnen de cellen zich snel te vermenigvuldigen, waardoor het aantal cellen enorm snel
verdubbelt (logaritmische (log) of exponen�ële fase). Als de OD600-waarde 40% hoger is dan de vorige
gemeten OD600-waarde, bevindt de cultuur zich in de logaritmische fase.
Vervolgens bereiken de micro-organismen een maximale hoeveelheid waarbij celgroei en celdood
elkaar in evenwicht houden (sta�onaire fase). Als de OD600-waarde tussen twee meetpunten kleiner is
dan 10%, bevindt de cultuur zich in de sta�onaire fase.
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Daarna gaat de kweek over in een vervalfase (weergegeven als ‘death’ in figuur 2), nl. wanneer
celdood groter is dan celgroei; dit zal uiteindelijk resulteren in een afname van het aantal cellen.

Experiment 2

Toestellen en materialen voor dit experiment:

• Grafiekpapier en datasets (A en B) (T1-C-P3/1)
• Lineaal (latje)
• Pen
• Potlood + gom

Op basis van de gegevens in de tabel hieronder (terug te vinden in T1-C-P3/1; Dataset “A” and “B”)
teken je op het voorziene grafiekpapier de groeicurves van Saccharomyces cerevisiae culturen onder
voorwaarde “A” en voorwaarde “B” (kweekmedium A en B hebben verschillende suikerconcentra�es).
Het �jds�p van monstername komt op de x-as en de OD600-me�ngen zet je op de y-as.

DATASET “A” DATASET “B”

Tijd (uur) OD600 Tijd (uur) OD600

0 0.1 0 0.1

5 0.12 5 0.12

10 0.24 10 0.15
15 0.48 15 0.18

20 0.96 20 0.25

25 1.4 25 0.42

30 1.48 30 0.84

35 1.52 35 1.34

40 1.52 40 1.52

45 1.54 45 1.53

Vraag C.3.1.
Bepaal op beide grafieken die je net maakte en steunend op de informa�e uit de inleidende tekst, op
ongeveer welk �jds�p van monstername de lagfase van S. cervisiae eindigt.
Schrijf het juiste antwoord in het vakje C.3.1.A. voor dataset "A" en C.3.1.B. voor dataset "B" op het
antwoordblad. (Gebruik één le�er per dataset!)

A) 5 uur
B) 10 uur
C) 15 uur
D) 20 uur
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Vraag C.3.2.
Bepaal aan de hand van beide grafieken en steunend op de informa�e uit de inleidende tekst, op
ongeveer welk �jds�p van monstername
de sta�onaire fase begint. Schrijf het juiste antwoord in het veld C.3.2.A. voor dataset "A" en C.3.2.B.
Voor dataset "B" op het antwoordblad. (Gebruik één le�er per dataset!)

A) 15 uur
B) 20 uur
C) 25 uur
D) 30 uur
E) 35 uur
F) 40 uur
G) 45 uur

Vraag C.3.3. Voortgaande op de bijgevoegde informa�e (probleem C3) en door vergelijking van
beide groeicurves (A en B), welke zou je als de op�male curve beschouwen?
Noteer op je antwoordblad in het vakje bij C.3.3. de juiste le�er.

A) groeicurve “A”
B) groeicurve “B”

Vraag C.3.4. Welke voorwaarde (A of B) komt het best overeen met substraatremming? Noteer
op je antwoordblad in het vakje bij C.3.4. de juiste le�er.

A) groeicurve “A”
B) groeicurve “B”

Vraag C.3.5. Op basis van de informa�e hierboven (uitleg bij probleem 3), wat kan de groei geremd
hebben? Noteer op je antwoordblad in het vakje bij C.3.5. de juiste le�er.

A) Alle beschikbare suiker (belangrijkste voedselbron) werd opgebruikt
B) Een hoog suikergehalte van het kweekmedium remde de groei
C) Celdood van S. cerevisiae
D) Remming door het gevormde product (bv. alcohol)



T1 10.05.2021

C - 8

Experiment 3

Toestellen en materialen voor dit experiment

Voeg telkens 1 g gist toe aan elke verdunningsreeks bereid in 'Experiment 1' (gebruik het
weegschuitje, de spatel en een weegschaal), sluit vervolgens de Falcon-buisjes en draai de buisjes om
en om tot de gist volledig opgelost is en de oplossingen homogeen. Draai vervolgens het dopje van
het buisje en plaats een ballon correct op elke Falcon-buisje zoals getoond op de foto hieronder
(Figuur 3.). (Indien nodig kan je hulp vragen aan een teamlid of een leraar. Dit kost GEEN punten!)
Wacht nu 30 minuten en observeer dan gedurende 20-30 minuten de veranderingen. Maak voor
jezelf aantekeningen �jdens het experiment!
Bekijk het resultaat en beantwoord de onderstaande vragen.
De hals van de ballon moet precies over de hals van het Falcon-buisje worden geplaatst (bovenkant),
waar de sluitrand van het dopje zit. Knijp de lucht uit de ballon voordat je hem er opzet!

Figuur 3.
Zo zet je de ballon correct op het Falcon-buisje.

Vraag C.3.6.Welk buisje beva�e de op�male samenstelling van groeimedium voor een op�male
groei van S. cerevisiae? Noteer op je antwoordblad in het vakje bij C.3.6. de juiste le�er.

A) Buisje 4
B) Buisje 5.
C) Buisje 6.
D) Buisje 8

● Verdunningsreeksen van honing in de Falcon-buisjes (gelabeld 1 tot 8) uit experiment 1
● Gedroogde gistkorrels (“Élesztő”)(T1-C-P3/2)
● spatel
● weegschuitje
● weegschaal
● ballonnen
● stopwatch
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Vraag C.3.7. Wanneer was de groei het minst op�maal? Noteer op je antwoordblad het(de)
nummer(s) van de overeenkoms�ge Falcon-buisjes in het vakje bij C.3.7.

A) Buisje 1.
B) Buisje 4.
C) Buisje 5.
D) Buisje 8.

Vraag C.3.8. Bepaal op basis van experiment 2 en 3 en de gegeven informa�e welke verdunning
(nummer van het buisje) 3, de groeicurves (dataset "A" en "B") het best passen. Noteer je antwoord op
je antwoordblad in het vakje bij C.3.8.A. voor Dataset “A” en in het vakje bij C.3.8.B. Voor Dataset
“B”. (Kies 1 le�er voor elke dataset!)

A) Buisje 1.
B) Buisje 4.
C) Buisje 6.
D) Buisje 8.

Vraag C.3.9.Wat kan de oorzaak zijn van de geringe gasproduc�e in buisje 8?

A) Het vermenigvuldigen van S. cerevisiae werd door de pH geremd
B) De enzymes die ac�ef de suiker a�reken waren werden geïnhibeerd.
C) Er was te weinig suiker (voornaamste voedselbron) aanwezig in het groeimedium
D) Remming door de gevormde producten (vb. alcohol)


