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Abstract
Bierstabilisatie is de belangrijkste bewerking die bier ondergaat met het oog op de
houdbaarheid (shelflife) en de kwaliteit op lange termijn. Bierstabilisatie is het
verwijderen van componenten uit het bier die indien niet verwijderd/gereduceerd
later troebelvorming in het bier zouden veroorzaken. De belangrijkste componenten
die moeten gereduceerd worden tot een aanvaardbaar niveau zijn de polyfenolen
en de troebelgevoelige eiwitten. Tijdens de bewaring van het bier vormen deze
complexen die in hoge concentratie waarneembaar zijn als troebel. Een eerste
vorm van troebel dat kan voorkomen is koude troebel of ‘chill haze’. Deze vorm
wordt gevormd bij 0°C maar lost weer op bij hogere temperaturen. Koude troebel
kan echter de aanzet geven tot de vorming van permanente troebel bij hogere
temperaturen. Permanente troebel of ‘permanent haze’ is onomkeerbaar en wordt
beschouwd als een ernstig kwaliteitsgebrek. Polyfenolen en troebelgevoelige
eiwitten kunnen uit het bier verwijderd worden door het gebruik van respectievelijk
PVPP (polyvinylpolypyrrolidon) en silicagel-preparaten (vb. Britesorb). Deze
hulpstoffen worden toegevoegd in het bier voor de eindfiltratie en zullen
precipiteren met de specifieke troebelvormende componenten. De complexen die
gevormd worden, zullen dan verwijderd worden door de filter. In het kader van deze
bachelorproef werd geëxperimenteerd met de PVPP-/Britesorbdosering om op te
sporen waar mogelijk kan bespaard worden op deze hulpstoffen. Daarnaast werden
de eerste stappen gezet bij het gebruik van een nieuw wortklaringsmiddel en
bierstabilisator, Polyclar Brewbrite. De werking van Polyclar Brewbrite werd
geëvalueerd tegenover het gangbare whirlfloc. Beide bestaan uit kappa-carrageen
dat zorgt voor de uitvlokking van de eiwitfractie bij het koken van het wort. Polyclar
Brewbrite bestaat verder ook uit PVPP dat tijdens de fermentatie en lagering zal
zorgen voor de precipitatie en neerslag van de polyfenolen. Er werd onderzocht of
dit eventueel kan zorgen voor de verlaging van de PVPP-dosering bij de eindfiltratie
en of dit al dan niet een economisch voordeel met zicht meebrengt.
Trefwoorden:
Bierstabilisatie, bierfiltratie, polyfenolen, troebelgevoelige eiwitten, PVPP, silicagel,
Britesorb, Polyclar Brewbrite, whirlfloc
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1 Inleiding
Bierstabilisatie is een van de belangrijkste bewerkingen die bier moet ondergaan
met het oog op kwaliteit waar elke brouwerij veel belang aan hecht. Elke
consument verwacht namelijk een helder bier dat ook helder blijft bij langere
bewaring. Troebel bier wordt met uitzondering tot bijvoorbeeld geuze- en witbieren
gezien als een ernstig kwaliteitsgebrek. Daarom is het van belang dat alle
troebelvormende componenten uit het bier verwijderd worden of gereduceerd
worden tot een aanvaardbaar of ‘onschadelijk’ niveau. Deze troebelvormende
componenten worden ingedeeld in verschillende categorieën naargelang hun
oorsprong en hoe ze terechtkomen in het bier. Een goede bierstabilisatie vindt
plaats in alle stappen van het productieproces maar de belangrijkste is de
eindfiltratie. Tijdens deze stap worden stabiliserende hulpstoffen toegevoegd zoals
Polyvinylpolypyrrolidon (PVPP) en Birtesorb (silicagel). Deze hulpstoffen bezitten
een zeer specifieke affiniteit voor bepaalde troebelvormende componenten. Met
behulp van de filter zullen de complexen gevormd tussen de troebelvormende
componenten en hulpstoffen verwijderd worden.
Deze bachelorproef bestaat uit twee grote delen, namelijk een literatuurstudie en
een empirisch gedeelte. In de literatuurstudie wordt dieper ingegaan op de
onderwerpen omtrent bierstabilisatie en bierfiltratie. In het eerste hoofdstuk wordt
kort het brouwproces weergegeven als kader voor de daaropvolgende
hoofdstukken. Het tweede hoofdstuk gaat over de mogelijke soorten troebelvorming
in bier met de nadruk hoofdzakelijk op de colloïdale troebeldeeltjes. Vervolgens
wordt een hoofdstuk besteed aan de bierfiltratie wegens het belang voor de
bierstabiliteit. In dit deel worden de verschillende methoden van bierfiltratie
weergegeven met daarnaast ook de verschillende filtratiesystemen die deze
methoden hanteren. Het laatste hoofdstuk van de literatuurstudie behandelt het
onderwerp van de actieve bierstabilisatie waarbij het belang en de methoden van
een goede bierstabilisatie worden besproken.
Het empirische gedeelte van deze bachelorproef beschrijft alle testen die
uitgevoerd zijn om de bierstabilisatie bij Alken-Maes Opwijk te bestuderen en indien
mogelijk te optimaliseren. Eerst worden de gehanteerde methoden en analyses
beschreven die werden gebruikt. Deze analyses waren het bepalen van het gehalte
aan FAN (free amino nitrogen), polyfenolen, troebelgevoelige eiwitten, zink en
bezinkbare vaste stoffen. Per analyse worden het doel, het principe, het materiaal
en apparatuur, de reagentia, de werkwijze en de berekening van de resultaten
uitgelegd. Vervolgens worden alle resultaten weergegeven en geëvalueerd.
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2 Literatuurstudie
2.1 Het brouwproces
In dit deel wordt in het kort het brouwproces beschreven om de volgende
hoofdstukken te kunnen kaderen. In Figuur 1 wordt het brouwproces schematisch
weergegeven.

Figuur 1: Het brouwproces (Institute of brewing & Destilling, s.d.)

2.1.1 Mouten
Gerst of Hordeum vulgare is het hoofdingrediënt en de grootste zetmeelbron die
gebruikt wordt bij de productie van bier. Vooraleer de gerst kan gebruikt worden
moet deze eerst onder gecontroleerde omstandigheden tot kieming gebracht
worden. Deze (voorbereiding)stap wordt het mouten genoemd. Het eerste dat moet
gebeuren om van gerst mout te maken is het weken van de gerst. Dit heeft als
functie om het vochtgehalte in de gerstkorrels te doen stijgen. De kieming start
wanneer het vochtgehalte tot 30% gestegen is. De redenen waarom gerst gekiemd
moet worden zijn de afbraak van celwanden en matrixproteïnen, de concentratie
aan hydrolyserende enzymen verhogen en de reservestoffen van de gerst afbreken
(bijvoorbeeld eiwitten tot vrije aminozuren). Aan het einde van het mouten vindt het
eesten plaats. Eesten is het drogen van de mout met hete lucht en heeft als functie
om de kieming stop te zetten. Daarnaast zorgt het eesten voor een verlaging van
het vochtgehalte voor opslag, de bewaring van de ontwikkelde enzymen en tot slot
bezorgt het de mout specifieke eigenschappen zoals de kleur en het aroma
(Eßlinger, 2009).
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2.1.2 Schroten
Het eigenlijke brouwproces begint met schroten van de mout. Hierbij worden de
korrels opengebroken om het endosperm en zetmeel vrij te maken. Een tweede
functie van het schroten is het losmaken van de zemel om nadien (bij het gebruik
van een filter- of klaringskuip) een filterkoek te vormen. Bij de meeste brouwerijen
wordt vandaag de dag gebruik gemaakt van een maisch-filter onder pompdruk
waardoor de fractionering van de mout fijner mag zijn. De meest gebruikte types
moutmolens zijn de hamermolen en walsenmolen (Baetslé, 2007).

2.1.3 Maischen
Bij het maischen wordt de geschrote mout gemengd met water om onder invloed
van enzymatische, fysische en chemische invloeden de hoofdcomponenten van de
mout in oplossing te brengen. Zetmeel, eiwitten en de celwanden zijn de
belangrijkste componenten die afgebroken moeten worden. Zetmeel wordt onder
de invloed van amylase afgebroken tot vergistbare suikers. De proteolyse van
eiwitten is nodig om assimileerbare stikstof te voorzien die nodig is voor de
fermentatie. Dit proteolyseproces dient echter nauwkeurig gecontroleerd te worden
zodat er nog voldoende hoogmoleculaire stikstof overblijft voor de schuimvorming.
Daarnaast wordt tijdens het maischen organisch fosfaat door fosfatase omgezet in
enkelvoudig fosfaat. Dit zorgt voor meer buffercapaciteit van het wort door de pHdaling tijdens de fermentatie te beïnvloeden. Vetten worden enzymatisch en door
oxidatie omgezet tot allerlei afbraakproducten. Polyfenolen ondergaan oxidatie en
polymerisatie waardoor het gehalte aan antioxidanten daalt en de smaakstabiliteit
gereduceerd wordt. Er worden twee maisch-methoden onderscheiden, namelijk de
infusie- en de decoctiemethode. Bij de infusiemethode blijft het volledige beslag in
één ketel die bijverwarmd wordt. Bij deze methode wordt oxidatie grotendeels
vermeden. Het is echter wel belangrijk dat het beslag bij deze methode intensief
gemengd wordt door middel van een roerwerk. Bij de decoctiemethode wordt een
deel van het beslag apart gekookt om nadien bij toevoeging aan de rest van het
beslag de temperatuur te verhogen. Op deze methode bestaan één-, twee-, en
driemaischvarianten. Deze methode is echter tijdrovend en kostelijk met bovendien
een grote invloed op de kleur en smaak omwille van de hittebelasting en thermale
stress (Baetslé, 2007; Eßlinger, 2009).

2.1.4 Draffiltratie
Na het maischen wordt de draffiltratie ofwel de warme filtratie toegepast. Het doel
van de drafiltratie is om het bekomen wort te scheiden van de onoplosbare
bestanddelen afkomstig van de mout. Dit kan gebeuren door middel van het
gebruik van een filter- of klaringskuip (Figuur 2) waarbij het kaf van de mout op de
geperforeerde bodem van de kuip een filterkoek vormt. De kuip is ook voorzien van
een roerwerk die het verbruikte filterbed losmaakt terwijl spoelwater wordt
toegevoegd (Eßlinger, 2009).
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Figuur 2: klaringskuip (Eßlinger, 2009)
Een tweede mogelijkheid is het gebruik van een draffilter werkend onder druk. Dit
type filter bestaat uit een reeks ‘kamers’ die bestaan uit een frame en een filterplaat
met daarover een doek of membraan gespannen die vervaardigd is uit synthetisch
materiaal (meestal polypropyleen). Het wort komt via het kader of frame de filter
binnen en loopt via de doeken naar de uitloopkraan. Wanneer het wort door de filter
gelopen is, vindt een eerste compressie van de draflaag plaats. Dit gebeurt door
middel van perslucht tussen de membranen aan een overdruk van 0,5 tot 0,6 bar.
Na de eerste compressie worden de membranen ontspannen en waswater wordt in
de filter gebracht. Een tweede compressie aan 0,8 bar zorgt voor een tweede
extractwinning. In Figuur 3 wordt de maisch-filter van het type Meura bij AlkenMaes weergegeven (Baetslé, 2007; Eßlinger, 2009).

Figuur 3: Maisch-filter
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2.1.5 Koken
De volgende stap is het koken van het wort, een belangrijke stap met veel functies.
Een eerste functie is het verdampen van het overtollige water afkomstig van het
spoelen van de draf bij de eerste filtratie. Hierdoor zal de densiteit gedaald zijn en
zal deze terug naar een vooropgestelde waarde moeten gebracht worden. Een
ander functie is de destructie van de overgebleven enzymen die anders de
eigenschappen van het wort verder zouden wijzigen. Daarnaast is het ook
belangrijk dat er geen micro-organismen meer in het wort voorkomen, het koken
dient dus ook als sterilisatiestap. De belangrijkste functie binnen het domein van de
bierstabilisatie is het uitvlokken van de eiwitten. Het eiwit-polyfenol complex (zie
2.2) is onoplosbaar en zal uitvlokken uit tijdens het koken. Tot slot wordt tijdens het
koken ook de hop toegevoegd. Hop die aan het begin van het kookproces wordt
toegevoegd, dient om de gewenste bitterheid te bekomen. Hop die op het einde
wordt toegevoegd dient om het bier zijn specifieke aroma’s te bezorgen. Figuur 4
geeft de kookketels in de brouwzaal bij Alken-Maes Opwijk weer (Baetslé, 2007).

Figuur 4: Kook- en beslagketel

2.1.6 Verwijderen eiwitfractie en koelen
De eiwitfractie of ‘trub’ die tijdens het koken uitgevlokt is, bestaat uit relatief grote
partikels en die snel moeten verwijderd worden omdat het wort na het koken zo
snel mogelijk gekoeld moet worden. Deze fractionering kan onder ander door
gebruik te maken een whirlpool (Figuur 6). Een whirlpool is een cylindrische tank
waarin het wort tangentieel binnenkomt. Hierdoor zal het wort kolken en zal de te
verwijderen fractie of trub zich als een kegel afzetten op de bodem van de whirlpool
(Figuur 5) (Baetslé, 2007).
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Figuur 5: Principe whirlpool (Griswold, 2015)
Het koelen van het hete wort naar optimale fermentatietemperatuur gebeurt door
middel van een platenwarmtewisselaar. Deze bestaat uit een serie platen
waartussen afwisselend en in tegengestelde richting wort en water (koelvloeistof)
stromen. Door de tegenstelde stroming is de koeling zeer efficiënt doordat het wort
steeds koudere koelvloeistof tegenkomt. De platen zijn ook voorzien van een profiel
waardoor turbulentie veroorzaakt wordt waardoor de warmtewisseling optimaal is
(Eßlinger, 2009).

Figuur 6: Whirlpool & platenkoeler
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2.1.7 Fermentatie
Het omvormen van wort in bier is de volgende stap in het brouwproces. Tijdens de
fermentatie wordt gist toegevoegd welke voor zijn energievoorziening bepaalde
substraten in het wort zal afbreken. Zo zullen vergistbare suikers worden omgezet
tot ethanol en CO2. Verder heeft gist aminozuren nodig die het ofwel kan afleiden
van de proteïnen ofwel zelf kan aanmaken door synthetisatie. Daarnaast heeft gist
ook behoefte aan lipiden voor de opbouw van de celwand en voor de opname van
nutriënten. Moleculaire zuurstof is nodig voor de synthese van deze lipiden en
mineralen voor de stabilisatie van de enzymatische systemen van de gist. Naast
ethanol en CO2 worden ook verschillende nevenproducten gevormd welke een
grote invloed hebben op de smaak en het aroma van het bier. Bij de productie van
bier wordt er onderscheid gemaakt tussen twee types van fermentatie. Enerzijds de
topfermentatie met behulp van Saccharomyces cerevisae en bodemfermentatie
door Saccharomyces carlsbergensis (Eßlinger, 2009).

2.1.8 Lagering
Tijdens de lagering of maturatie wordt het bier gekoeld naar 0 tot 2°C. De lagering
heeft als functie om het restextract te vergisten, het koolzuurgehalte aan te rijken,
ongewenste smaakstoffen te verwijderen (vb. diacetyl), het bier te klaren en tot slot
om de schuim- en colloïdale stabiliteit te verhogen. Met het klaren van het bier
wordt het sedimenteren van gist en eiwit-polyfenolcomplexen verstaan (Baetslé,
2007).

2.1.9 Filtratie
Wegens het belang van de bierfiltratie bij de bierstabilisatie wordt er een apart
hoofdstuk gewijd aan de bierfiltratie, zie 2.3. Na de eindfiltratie kan het bier
gebotteld worden of naar een bewaartank verplaatst worden om te wachten voor
verder transport.
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2.2 Troebel in bier
2.2.1 Definitie
Troebel of ‘haze’ is de verzamelnaam voor alle partikels, deeltjes en sedimenten
die kunnen voorkomen in bier en daardoor een negatief effect hebben op de
helderheid van het bier. Er wordt onderscheid gemaakt tussen natieve partikels die
eigen zijn aan het bier, procespartikels die het gevolg zijn van het productieproces
en vreemde partikels zoals bijvoorbeeld schimmelfragmenten, andere microorganismen, glas en lakdeeltjes. De indeling van de verschillende troebelvormende
componenten in bier wordt weergegeven in Figuur 7 (Stiphout, 2013).

Figuur 7: Indeling troebel of haze (Stiphout, 2013)

2.2.2 Troebel veroorzakende componenten
Zoals eerder vermeld zijn er drie soorten partikels of deeltjes die troebel kunnen
veroorzaken in bier, namelijk natieve partikels, proces partikels en vreemde
partikels. Omdat de natieve partikels het meest relevant zijn in het kader van deze
bachelorproef worden deze meer uitgebreid besproken.
2.2.2.1

Natieve partikels

Natieve partikels komen voort uit de verschillende componenten in het bier en
ontstaan door coagulatie en precipitatie of neerslag. Natieve partikels kunnen
samengesteld zijn uit eiwitten, polyfenolen, polysachariden en andere complexen
zoals calciumoxalaat. In het geval van natieve partikels wordt ook gesproken van
colloïdale partikels (Stiphout, 2013).
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2.2.2.1.1 Polyfenolen
Polyfenolen of tannines wordt gebruikt als verzamelnaam voor componenten die
een bittere smaak en een ‘samentrekkend’ mondgevoel veroorzaken. Vanuit
chemisch standpunt worden deze verbindingen gekenmerkt door verschillende
fenolringen. Polyfenolen zijn deels afkomstig uit de hop en deels uit de gerst. De
polyfenolen uit gerst zijn afkomstig uit de zemel en vormen 0,1 tot 0,3% van de
totale droge stof van gerst. Vanuit het standpunt van troebelvorming worden de
oligomeren van flavanol, ook wel flavonoïden genoemd zoals bijvoorbeeld flavan-3ol (Figuur 8) aangeduid als de grootste boosdoener onder de polyfenolen.
Eenvoudige flavanoïden vormen echter geen probleem, het zijn de geoxideerde en
gepolymeriseerde flavanoïden (zie verder 2.2.3.2.3) die tijdens de opslag van het
bier troebel veroorzaken (Kunze, 2010).

Figuur 8: Chemische structuur flavan-3-ol (Aron & Kennedy, 2008)
2.2.2.1.2 Eiwitten
Bier bevat gemiddeld 500 mg eiwit per liter onder de vorm van polypeptiden met
een grootte van 5 tot 100 kD. Sommige van deze polypeptiden kunnen troebel
veroorzaken, de zogenaamde troebelgevoelige eiwitten (Figuur 9). Andere eiwitten
dragen bij tot de schuimstabiliteit en de overige hebben geen andere functie dan
hun bijdrage aan het mondgevoel. Troebelgevoelige eiwitten zijn de polypeptiden
die kunnen binden met de polyfenolen en zo een zichtbare troebel veroorzaken.
(Siebert, 1996; Leiper et al., 2003; Rehmanji et al., 2005).

Figuur 9: Troebeldeeltje bestaande uit eiwit (Steiner et al, 2010)
14

Het zijn de polypeptiden rijk aan proline (Figuur 10), de zogenaamde prolaminen
die binden met bepaalde polyfenolen (Figuur 11). Het eiwit dat beschouwd wordt
als troebelvormer is het in gerst aanwezige hordeïne. Hordeïne is een prolamine of
alcohol-oplosbaar eiwit dat rijk is aan proline. Proline is het enige aminozuur dat
niet door gist gefermenteerd kan worden. Deze soort troebel in bier komt voor in de
vorm van vlekjes of vlokken. Er kunnen twee vormen van eiwit-troebel
onderscheiden worden, namelijk koude troebel of ‘chill haze’ en permanente troebel
of ‘permanent haze’ (Rehmanji et al., 2005; Stiphout, 2013).

Figuur 10: Proline (Bamforth, 2009)

Figuur 11: Interactie tussen polypeptiden en polyfenolen (Rehmanji et al., 2005)
Koude troebel
Koude troebel of ‘chill haze’ (Figuur 12) wordt gevormd bij 0°C en lost weer op bij
hogere temperaturen. Het ontstaat door de reversibele binding van eiwitten met
bepaalde polyfenolen (Figuur 11). Deze polyfenolen zijn de monomeren en dimeren
catechine en prodelfinidine welke de eigenschap hebben om te binden met een
aantal verschillende eiwitten. De eiwitten en polyfenolen zijn gebonden met relatief
zwakke waterstofbruggen of door van der Waals krachten. De vorming van koude
troebel neemt toe naargelang de duur van de opslag bij lage temperaturen. Bij
stijgende temperaturen lost deze troebel terug op maar koude troebel kan de
aanzet geven tot permanente troebel wat onomkeerbaar is (Rehmanji et al., 2005;
Stiphout, 2013).
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Figuur 12: Chill haze (Gruetzmacher, 2014)
Permanente troebel
Permanente troebel of ‘permanent haze’ ontstaat initieel op dezelfde manier als de
koude troebel, maar door oxidatie van de flavonoïden en de verdere polymerisatie
worden er grotere polyfenol-moleculen of tannoïden gevormd die covalente
bindingen vormen waardoor complexen ontstaan die niet meer oplossen bij
stijgende temperatuur. In Figuur 13 wordt de evolutie weergegeven van de
structuur van de colloïden van troebelvrij bier tot permanente troebel (Rehmanji et
al. 2005; Stiphout, 2013).

Figuur 13: Structuur van de colloïdale deeltjes bij koude en permanente troebel
(Rehmanji et al., 2005)

16

2.2.2.1.3 Calciumoxalaat
De tweede meest voorkomende oorzaak van troebel zijn kristallen bestaande uit
calciumoxalaat (CaC2O4) (Figuur 14) die troebel veroorzaken vanaf concentraties
van 20 ppm. Calciumoxalaat wordt gevormd door calcium en oxaalzuur. Het
oxaalzuur vindt zijn oorsprong in de gerst en calcium is afkomstig van het
brouwwater. Het onoplosbare calciumoxalaat wordt enkel gevormd als er
voldoende calcium aanwezig is om met het oxaalzuur of oxalaat te precipiëren. Het
doel is dus ook om voldoende calcium-ionen te voorzien in het brouwwater. Dit kan
door het toevoegen van zouten zoals calciumchloride en/of calciumsulfaat. Hierdoor
zal de precipitatie al eerder in het productieproces plaatsvinden en niet meer in het
gebotteld bier (Garrett, 2011; Steiner, 2010; Stiphout, 2013).

Figuur 14: Calciumoxalaat-kristallen (Pahl, s.d.)
2.2.2.1.4 Koolhydraten
Er zijn vier soorten koolhydraten die als troebel-veroorzakend kunnen beschouwd
worden. De α-glucanen, β-glucanen en pentosanen zijn de voornaamste
bestanddelen van koolhydraat-troebeldeeltjes. Dit type van troebel wordt gevormd
voor chill haze en kan duiden op problemen met de gistbehandeling en de
draffiltratie (Bamforth, 2009).

α-glucanen
α-glucanen zijn polysachariden opgebouwd uit de monomeren D-glucose die
gebonden zijn met α-glycosidische bindingen. Een hoge turbiditeit veroorzaakt door
α-glucanen wordt aangeduid met de term onzichtbare of pseudo-troebel. Dit komt
doordat deze vorm van ‘troebel’ niet waarneembaar is met het blote oog. Het is
enkel meetbaar met behulp van turbiditeitsmeters (Bamforth, 2009).
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β-glucanen
Ook β-glucanen zijn polysachariden bestaande uit D-glucose monomeren maar dan
gebonden door β-glycosidische bindingen. Deze zijn afkomstig uit de
zetmeelkorrels van gerst waar ze voorkomen onder de vorm van amylose en
amylopectine. β-glucanen komen in het bier terecht door een onvolledige
degradatie van het zetmeel. β-glucanen kunnen problemen veroorzaken bij de
fitratie en verhogen de viscositeit. Er is aangetoond dat β-glucaandeeltjes met een
grootte van 300 kD een verhoogde turbiditeit veroorzaken na filtratie (Steiner,
2010).
Pentosanen
Pentosanen zijn polymeren van pentosen, welke hoofdzakelijk xylose en arabinose
zijn (Figuur 15). Pentosanen zijn afkomstig uit de gerst en vormen ongeveer 50%
van de zemel, 67% van de aleuronlaag en 20% van het endosperm. Pentosanen
worden enzymatisch afgebroken tijdens het mouten. Voor deze degradatie zijn
echter verschillende enzymes nodig en de afbraak is laag waardoor er aan het
einde van het mouten nog pentosanen aanwezig zijn in de mout. Er wordt
aangenomen dat pentosanen de filtratie negatief beïnvloeden (Kunze, 2010).

Figuur 15: Pentosaan (Kunze, 2010)
2.2.2.2

Procespartikels

Deze soort van partikels zijn het gevolg van de toevoeging van onoplosbare
deeltjes die tijdens de productie werden toegevoegd en niet volledig verwijderd
werden tijdens de lagering of de filtratie. Procespartikels worden aan het bier
toegevoegd voor onder andere clarificatie en de bevordering van schuimvorming en
colloïdale stabiliteit. Voorbeelden van deze stoffen zijn diatomeeënaarde, collïdale
klei, PVPP en silica’s (Stiphout, 2013).
2.2.2.3

Vreemde partikels

Vreemde partikels zijn deeltjes die accidentieel in het bier terechtkomen als gevolg
van contaminatie. Vele van deze deeltjes zijn afkomstig van verpakkingsmaterialen
maar kunnen ook bacteriën of schimmelfragmenten zijn (Stiphout, 2013).
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2.2.3 Beïnvloedende factoren
2.2.3.1

Grondstoffen

Het al dan niet vormen van troebel of met andere woorden de colloïdale stabiliteit,
is grotendeels afhankelijk van de gebruikte grond- en hulpstoffen. Water met een
hardheid met minder dan 5° dH (Duitse hardheidsgraden) en kwaliteitsvolle mout
met een een laag eiwitgehalte (minder dan 11%) worden beschouwd als de
belangrijkste vereisten voor een goede colloïdale stabiliteit (Eßlinger, 2009).
2.2.3.2

Procesomstandigheden

2.2.3.2.1 Temperatuur
De bewaartemperatuur van het bier heeft met voorsprong de grootste invloed op
troebelvorming. De reden hiervoor is dat een verhoogde temperatuur bij latere
opslag (precursoren al gevormd door chill haze) de troebelvormende reacties
(permanent haze) doet toenemen en versnellen. Vanuit dit standpunt kan worden
verondersteld dat pasteurisatie troebelvorming doet versnellen. Er is ook
aangetoond dat een korte periode van zeer lage bewaartemperatuur voorafgaand
aan de filtratie even efficiënt is dan langere periodes bij minder lagere temperaturen
(Bamforth, 2009; Kunze, 2010).
2.2.3.2.2 pH
Een lagere pH bij het maischen zorgt voor de precipitatie van polyfenolen, wat
gewenst is in verband met het voorkomen van de vorming van eiwit-polyfenol
complexen. De pH van afgewerkt bier kan dan weer de lading van de eiwitten
beïnvloeden wat kan zorgen voor aantrekking of afstoting van andere
componenten. Er wordt aangenomen dat een lagere pH voor meer troebelvorming
zorgt (Bamforth, 2009; Kunze, 2010).
2.2.3.2.3 Oxidatie en polymerisatie
De oxidatie van polyfenolen tijdens de opslag heeft ook een grote invloed op de
vorming van troebeldeeltjes in bier. Oxidatie heeft het vermogen om de
troebelvorming vijfmaal te doen toenemen. De structurele veranderingen ten
gevolge van deze oxidatie zijn nog niet helemaal bekend maar er wordt vermoed
dat onder invloed van zuurstof de eenvoudige polyfenolen polymeriseren tot een
hoogmoleculaire vorm. De polyfenolen worden hierbij eerst omgezet tot chinonen
(oxidatieproduct van fenolen) die dan door interactie met andere fenolgroepen
polymeriseren. Daarnaast kan de polymerisatie van polyfenolen ook geïnduceerd
worden door acetaldehyde gevormd door gist of door de oxidatie van ethanol. Het
zijn deze polyfenol-polymeren die troebel veroorzaken tijdens de opslag van bier
(Kunze, 2010; Vanderhaegen et al., 2004).
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2.2.3.2.4 Zware metalen
Er is aangetoond dat vrije ionen van zware metalen zoals koper (Cu+) en ijzer
(Fe2+) de vorming van eiwit-polyfenolcomplexen bevordert door dienst te doen als
katalysator bij de polymerisatie van de polyfenolen. Daarnaast is de polymerisatie
optimaal bij geoxideerde polyfenolen. Deze oxidatie wordt ook geïnduceerd door de
koper- en ijzerionen. Dit wordt veroorzaakt door de reductie van deze metaalionen
door opgeloste zuurstofmoleculen. Door de opname van elektronen door de
zuurstofmoleculen worden meer reactieve en meer oxidatieve zuurstof
componenten zoals superoxide (O2•), hydroxyl radicalen (OH•) perhydroxyl
radicalen (OOH•) en waterstofperoxide (H2O2). Dit proces wordt weergegeven door
de Fenton en Haber-Weiss reacties (Figuur 16). De gevormde reactieve zuurstof
componenten zijn verantwoordelijk voor de degradatie van het bier door de
interactie met allerlei organische componenten zoals bijvoorbeeld polyfenolen,
aminozuren en iso-α-zuren (Preedy, 2011).

Figuur 16: Fenton en Haber-Weiss reactie (Preedy, 2011)
2.2.3.2.5 Beweging
Beweging stimuleert de troebelvorming omdat de colloïdale deeltjes gemakkelijker
samen komen. Omdat bier veel transport ondergaat tot het moment van
consumptie is beweging in het bier onontkoombaar en dus valt aan deze
invloedfactor weinig te doen. Het is dus zaak om alle troebelvormende partikels te
verwijderen of te reduceren tot een aanvaardbaar niveau zodat de colloïdale
stabiliteit optimaal is (Kunze, 2010).
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2.2.3.2.6 Licht
Licht veroorzaakt oxidatie dat op zijn beurt (zoals eerder vermeld) de
troebelvorming versnelt (Kunze, 2010).

2.2.4 Bepalen van de troebelheid
Voor het bepalen van de troebelheid van bier wordt gebruik gemaakt van
nefelometrie (Figuur 17). Licht afkomstig van een holle kathodelamp met een
golflengte tussen 350 en 860 nm wordt onder een bepaalde hoek (meestal 90°)
door het bier gestuurd en de witte troebeldeeltjes zullen zorgen voor verstrooiing of
‘scattering’ van het licht. Hierdoor wordt een verminderde intensiteit gemeten wat in
verhouding tot de hoeveelheid verstrooid licht de maat vormt voor de troebelheid.
De troebelheid van bier wordt gemeten volgens de EBC-standaardmethode
(European Brewing Convention). Hierbij worden formazine-standaarden gebruikt
als referentiewaarde voor een bepaalde troebelheid. Formazine wordt bereid uit de
reactie tussen hydrazinesulfaat en hexamethyleentramine. De turbiditeit wordt
vervolgens bepaald bij een constante temperatuur van 0°C (Briggs et al., 2004).

Figuur 17: Prinipe nefelometrie (Optical Methods of the Analysis, s.d.)
Er bestaan verschillende schalen om de turbiditeit van bier uit te drukken. De
Europese brouwerijen maken meestal gebruik van de EBC-eenheden (European
Brewing Concention). In de Verenigde Staten maakt men gebruik van de ASBCschaal (American Society of Brewing Chemists) en in verband met water wordt er
frequent gebruik gemaakt van Helm-eenheden. Net als bij EBC zijn de ASBC- en
Helm-schalen gebaseerd op formazine-standaarden. Ondanks dat deze drie
schalen dezelfde standaarden als basis gebruiken, hebben ze alle drie een andere
maatverdeling. Zo staat 1 EBC gelijk aan 69 ASBC-eenheden en 40 Helmeenheden (Kunze, 2010).
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Figuur 18: Relatie verschillende turbiditeitsschalen (Tietema, 2007)
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2.3 Bierfiltratie
2.3.1 Doel
Aan het einde van de lagering is het bier zuurstofvrij maar in het bier zijn nog
steeds gistcellen en andere troebel veroorzakende deeltjes aanwezig. Om een
kwaliteitsvol eindproduct te bekomen moeten deze verwijderd worden zonder dat er
zuurstof in contact kan komen met het bier. Het algemene doel van filtratie is ervoor
zorgen dat het bier geen zichtbare veranderingen ondergaat en het zijn originele
voorkomen behoudt. Er kan gesteld worden dat de filtratie twee rollen vervuld.
Enerzijds worden de gesuspendeerde vaste stoffen uit het lagerbier verwijderd (de
echte filtratie) en anderzijds worden de potentiële troebelvormers verwijderd
(stabilisatie). De drijvende kracht bij bierfiltratie is het drukverschil tussen de in- en
uitgang van de filter. De druk is altijd hoger aan de ingang van de filter en geeft
weer hoeveel weerstand de vloeistof ondervindt aan de filter. Een toename van het
drukverschil in de filter geeft het einde van de filtratie weer (Briggs, et al., 2004;
Kunze, 2010).

2.3.2 Situering in het brouwproces
De bierfiltratie vindt plaats na de lagering en is de laatste stap in het brouwproces
alvorens het bier kan gebotteld of getransporteerd worden. In Figuur 19 wordt de
filtratie gesitueerd binnen het brouwproces.

Figuur 19: Situering filtratie in het brouwproces (Eustace, s.d.)
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2.3.3 Filtratiemechanismen
Bij het filteren van bier wordt onderscheid gemaakt tussen twee
filtratiemechanismen of technieken, namelijk de oppervlaktefiltratie en de
dieptefiltratie.
2.3.3.1

Oppervlaktefiltratie

Bij oppervlaktefiltratie kunnen de partikels niet door de poriën van het filtermedium
migreren en vormen een laag die gedurende het verloop van de filtratie steeds
dikker wordt (Figuur 20). Hierdoor wordt het filtraat steeds ‘fijner’ maar het debiet
wordt kleiner (Kunze, 2010).

Figuur 20: Oppervlaktefiltratie (Kunze, 2010)
2.3.3.2

Dieptefiltratie

Meer en meer worden bij de bierfiltratie poreuze materialen gebruikt welke
resulteren in een zeer groot actief oppervlak en een ‘ingewikkelde’ structuur die het
bier dwingt om een lange weg af te leggen doorheen het filtermedium. Bij
dieptefiltratie worden de verschillende partikels in het bier op twee wijzen
tegengehouden. De grootste deeltjes worden mechanisch tegengehouden door te
‘zeven’(Figuur 21 links). Deze deeltjes ‘blokkeren’ de filter en verminderen daardoor
het debiet dat door de filter kan stromen. De fijnere partikels worden
tegengehouden door middel van adsorptie (Figuur 21 rechts). Deze adsorptie vindt
plaats door het verschil in elektrische lading tussen het filtermedium en het
weerhouden materiaal. De lading van een bepaald filtermedium wordt het
zetapotentiaal genoemd. Dit potentiaal kan zowel positief als negatief zijn waardoor
positief en negatief geladen deeltjes afgestoten en aangetrokken worden. Dankzij
dit mechanisme kunnen zeer kleine partikels (<0,2 µm) die niet door het gewone
‘zeef’-mechanisme tegengehouden worden toch verwijderd worden uit het bier
(Ballew, et al., 2002; Kunze, 2010).

Figuur 21: Dieptefiltratie (Kunze, 2010)
24

2.3.4 Filtratiesystemen
Voortgaand op bovenstaande filtratiemechanismen kan er verder onderscheid
gemaakt tussen de verschillende filtratiesystemen. Hieronder worden de meest
courante filtratiesystemen en filterhulpstoffen weergegeven.
2.3.4.1

Poederfilter

Dit type filter is een vorm van dieptefiltratie en is het meest gebruikte en meest
efficiënte filtratiesysteem. Bij poederfilters wordt de eigenlijke filtratie uitgevoerd
door een filterhulpstof zoals kiezelguhr of perlite die gecoat wordt op de filter(doek).
Het vooraf coaten van de filter is noodzakelijk omdat de deeltjes die bij de verdere
dosering van de hulpstof te klein zijn om door de filter alleen tegengehouden te
worden. Indien de filter niet vooraf gecoat zou worden, zouden er deeltjes van de
filterhulpstof meekomen in het gefilterde bier wat uiteraard niet gewenst is. In
Figuur 22 wordt het principe van poederfiltratie weergegeven (Briggs, et al., 2004;
Kunze, 2010).

Figuur 22: Principe poederfiltratie (Briggs et al., 2004)
2.3.4.2

Plaatfilter

Een plaatfilter bestaat zoals de naam al doet vermoeden uit een serie platen
waartussen filterdoeken bevestigd zijn. Het bier wordt tegelijkertijd langs de bovenen onderkant van de plaat ingebracht, door de filterdoeken gestuurd en afgeleid
naar de afvoerplaats. De filterdoeken die tussen de platen hangen bestaan meestal
uit cellulose en kiezelguhr maar perlite, glasvezel en katoenvezel worden ook
gebruikt. Nadelen van dit systeem zijn de hoge operatorkosten, laag debiet, de
gebruikte doeken zijn niet oneindig herbruikbaar en de filter neemt veel plaats in.
Daarnaast is dit type filter gevoelig voor hoge gehaltes aan vaste stoffen in het bier
en kan hierdoor blokkeren. Plaatfilters worden daarom hoofdzakelijk toegepast na
de kiezelguhrfiltratie om nog een extra ‘fijnere’ filtratie te bekomen (Kunze, 2010).
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Figuur 23: Opbouw en werking plaatfilter (Briggs et al., 2004)
2.3.4.3

Membraanfilter

Membraanfiltratie wordt meer en meer toegepast om een steriele filtratie te
bekomen. Dit gebeurt door het bier door een membraan te sturen met zeer fijne
poriën waardoor een intensieve verwijdering plaatsvindt van micro-organismen en
troebel veroorzakende componenten (Kunze, 2010).

2.3.5 Filtratiehulpstoffen
Filtratiehulpstoffen zijn poedervormige substanties welke uitgespreid worden op
een filter. Door hun complexe structuur en samenstelling bevorderen deze
hulpstoffen de filtratie. De meest gebruikte hulpstoffen zijn kiezelguhr en perlite
(Kunze, 2010).
2.3.5.1

Kiezelguhr

Kiezelguhr is de meest gebruikte hulpstof bij bierfiltratie en bestaat uit de
gefossiliseerde resten van eencellige algen of diatomeeën en bevat siliciumdioxide.
Door de complexe skeletstructuur (Figuur 24) van de diatomeeën heeft kiezelguhr
een zeer groot actief oppervlak met goede adsorptie-eigenschappen. De meest
efficiënte filtratie wordt bekomen bij het gebruik van gecalcineerd kiezelguhr waarbij
de diatomeeënaarde verhit wordt tot 600 à 800°C. Deze vorm van kiezelguhr geeft
echter risico op gezondheidsproblemen wanneer dit geïnhaleerd wordt. Daarom
wordt de voorkeur gegeven aan ongecalcineerd kiezelguhr waarbij dit
gezondheidsrisico tot een aanvaardbaar niveau beperkt wordt (Briggs et al., 2004;
Kunze, 2010).
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Figuur 24: Complexe structuur kiezelguhr (European Brewing Convention, 1999)
2.3.5.2

Perlite

Perlite (Figuur 25) is een vulkanisch materiaal dat hoofdzakelijk bestaat uit
aluminiumsilicaat. Het ontgonnen perlite wordt verhit tot 800°C waardoor het
aanwezige vocht expandeert en aanleiding geeft tot het zwellen en barsten van het
perlite. Het perlite heeft nu een glasachtige structuur en en wordt vermalen tot een
licht poeder (weegt tot 40% minder dan kiezelguhr). Een nadeel van perlite is dat
het kalk en ijzer afgeeft bij te lage pH-waarden. Daarom wordt perlite enkel
toegepast bij de filtratie van wort omdat de pH hier nog 5,4 tot 5,5 bedraagt (Kunze,
2010).

Figuur 25: Perlite (European Brewing Convention, 1999)
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2.3.5.3

Cellulose

Cellulose bestaat uit lange vezels (Figuur 26) gewonnen uit houtpulp. Cellulose
wordt in tegenstelling tot kiezelguhr en perlite uitsluitend gebruikt voor de
precoating van de filter omdat het daarvoor zeer geschikt is en ook door de hogere
kostprijs (Kunze, 2010).

Figuur 26: Structuur cellulosevezels (European Brewing Convention, 1999)
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2.4 Bierstabilisatie
2.4.1 Belang van bierstabilisatie
De helderheid is samen met het schuim en de smaak van het bier het belangrijkste
kwaliteitskenmerk dat elke consument eenvoudig kan opmerken. Een
bierconsument ervaart troebel in bier als een ernstig kwaliteitsgebrek waardoor het
bier aan imagoverlies kan lijden en de producent aan klantenverlies. Daarom is
stabiliteit van bier zeer belangrijk omdat bier doorgaans niet onmiddellijk
geconsumeerd wordt maar eerst naar een verkooppunt of dergelijke moet worden
getransporteerd. Er wordt dan ook van het bier verlangd dat het gedurende deze
periode en bijkomend tot aan de houdbaarheidsdatum, zijn oorspronkelijke
eigenschappen zoals helderheid en smaak behoudt. Bier kan namelijk zeer snel
bederven en een onaangename smaak krijgen. Een mogelijke oorzaak hiervan is
onder andere de groei van het aantal micro-organismen die troebelheid
veroorzaken en metabolieten afscheiden. Een tweede mogelijkheid is de toename
van grootte van de colloïdale deeltjes in het bier die ook de helderheid en smaak
negatief beïnvloeden (Kunze, 2010).

2.4.2 Soorten stabiliteit
2.4.2.1

Microbiële stabiliteit

Microbiële of biologische stabiliteit is het voorkomen van veranderingen in het bier
als gevolg van microbiële contaminatie. De meeste contaminanten zijn afkomstig
van de grondstoffen. Gerst kan bijvoorbeeld de Fusarium-schimmel bevatten, welke
mycotoxines kan produceren en overdreven schuimvorming kan veroorzaken.
Gerst kan ook bacteriën bevatten welke kunnen bijdragen aan het
nitrosaminegehalte en zo filtratieproblemen kunnen veroorzaken. Microbiële
contaminatie kan daarnaast de smaak negatief beïnvloeden, troebelheid vormen en
mogelijk de gezondheid van de consument in gevaar brengen. Het is belangrijk dat
deze contaminanten uit het brouwproces gehouden worden. Gelukkig vormt bier
een negatief milieu voor de meeste micro-organismen door een lage pH (meestal
tussen 3,8 en 4,5), de aanwezigheid van ethanol, de beperkte beschikbaarheid van
nutriënten, het anaerobe milieu en de saturatie met CO2. Toch wordt in de meeste
brouwprocessen een pasteurisatiestap toegepast. Het handhaven van een goede
hygiëne en een efficiënte filtratie is echter voldoende om een goede microbiële
stabiliteit te bekomen. Hierdoor kunnen ook de hoge kosten en mogelijke negatieve
effecten van de pasteurisatie vermeden worden (Bamforth, 2009).
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2.4.2.2

Colloïdale stabiliteit

Colloïdale stabilisatie is het voorkomen van de vorming colloïdale deeltjes of
natieve partikels hoofdzakelijk bestaande uit polypeptiden en polyfenolen (zie
2.2.2.1.2). Dit kan ofwel door technologische maatregelen te nemen of door het
toevoegen van stabiliserende hulpstoffen tijdens de filtratie van het bier. In Figuur
27 worden enkele voorname factoren weergegeven die een positief effect hebben
op de colloïdale stabiliteit.

Figuur 27: Factoren die zorgen voor een goede colloïdale stabiliteit (Bamforth,
2009)
2.4.2.2.1 Technologische maatregelen
Colloïdale stabiliteit kan ook bereikt worden door het nemen van bepaalde
technologische maatregelen. Deze maatregelen zijn echter groot in omvang,
hebben een grote impact op het brouwproces en het gebruik van stabilisatoren blijft
nodig om een optimale stabiliteit te bekomen.
Mout en gerst
De kwaliteit van mout en gerst is essentieel voor de colloïdale stabiliteit omdat vele
troebelvormers afkomstig zijn uit gerst en het ervan afgeleide mout. Er kan gekozen
worden voor gerst met een laag stikstofgehalte en een dunne zemel waardoor het
eiwitgehalte lager blijft dan 11%. Ook de grootte van de eiwitten speelt een rol, de
eiwitten zijn best kleiner dan 10 kD. Het is ook gewenst om een laag gehalte aan
het eiwit hordeïne te hebben. Dit eiwit is rijk aan het aminozuur proline, het is dus
bijgevolg ook wenselijk om mout met een laag prolinegehalte te gebruiken
(Bamforth, 2009).
Procesmaatregelen
Eerst en vooral is een goede kookstap met voldoende turbulentie zeer belangrijk
voor de colloïdale stabiliteit. Er kan ook gekozen worden voor ‘High Gravity
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brouwen’. High Gravity brouwen betekent het brouwen van een wort met een
hogere densiteit of graden Plato dan doorgaans het geval is bij hetzelfde bier. Op
deze manier kan een hoger volume bier geproduceerd worden met een even groot
volume wort. Dit zorgt voor een hogere concentratie aan eiwit en polyfenolen
waardoor er een hogere graad aan precipitatie van deze componenten bekomen
wordt (Bamforth, 2009; Baetslé, 2007).
2.4.2.2.2 Toevoegen stabiliserende hulpstoffen
Het toevoegen van stabiliserende hulpstoffen tijdens de kookstap verwijdert
bepaalde substanties uit het bier die neerslaan of precipiteren tijdens het koelen.
Hieronder worden enkele frequent toegepaste hulpstoffen opgesomd en toegelicht.
Silica-gel
Silica gel preparaten zijn belangrijke stabilisatoren die binden met de
troebelgevoelige eiwitten of polypeptiden. Zoals weergegeven wordt in Figuur 28
zal de silica-gel binden met de prolinegroepen van de troebelgevoelige of
troebelvormende eiwitten. Daarnaast zal de silica-gel ook binden met eiwitpolyfenolcomplexen die nog ongebonden prolinegroepen bevatten Een nadeel van
silica-gel dat het ook kan binden met schuimvormende componenten, dit effect is
echter gering. Silica-gel wordt toegediend voor de filtratie in hoeveelheden tussen
50 en 150 g per hectoliter (Kunze, 2010; Siebert & Lynn, 1997).

Figuur 28: Werkingsprincipe silica-gel (Siebert & Lynn, 1997)
PVPP
PVPP of polyvinylpolypyrrolidon is een adsorbens gelijkaardig aan eiwit en gaat
specifiek binden met fenol-componenten in het bier. Het adsorptie mechanisme
steunt op de waterstofbinding tussen de hydroxylgroep van de polyfenolen en de de
stikstofgroep van het PVPP (Figuur 29). Deze selectiviteit is pH-gevoelig omdat het
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steunt op de binding met waterstofbruggen welke terug verbroken worden in
alkalische oplossing. Hierop steunt het principe van de regeneratie van PVPP
welke herhaaldelijk hergebruikt kan worden. Dit geeft een economisch voordeel
wanneer grote volumes bier moeten gestabiliseerd worden. Een ander groot
voordeel van PVPP is dat het geen effect heeft op de bierkwaliteit, schuim- en
smaakstabiliteit inbegrepen (Rehmanji et al. 2005; Kunze, 2010).

Figuur 29: Adsorptie van polyfenolen door PVPP (Rehamnji et al., 2005)
Lucilite TR
Lucilite TR is een relatief nieuwe hulpstof en vormt een alternatief voor PVPP. Het
is een PVP-gemodificeerde (Polyvinylpyrrolidon) silica-gel en heeft minder
adsorptieplaatsen dan het traditionele PVPP waardoor enkel de meest
troebelactieve componenten gebonden worden. Lucilite TR wordt ook gedoseerd in
kleine hoeveelheden (5-40 g/hl) wat de selectiviteit ook ten goede komt (Bamforth,
2009).
Looizuur
Looizuur is zeer effectief in het binden van de precursors van troebelgevoelige
eiwitten waarna de looizuur-eiwitvlokken kunnen verwijderd worden. Een nadeel
van deze methode is dat wanneer het looizuur na de fermentatie wordt toegevoegd,
deze vlokken een grote hoeveelheid bezinksel kunnen vormen op de bodem van de
lagertank. Dit zorgt voor bierverlies en moeilijkheden bij het filteren van het bier.
Deze nadelen kunnen voorkomen als het looizuur voor de fermentatie, tijdens het
brouwen toegevoegd wordt (Rehmanji et al., 2005).
Enzymen
Het gebruik van enzymen, meerbepaald proteasen, om het eiwitgehalte te verlagen
is een methode die ook regelmatig wordt toegepast. Deze methode is eenvoudig
toe te passen en goedkoop maar een nadeel is dat er, in tegenstelling tot silica en
looizuur, geen onderscheid gemaakt kan worden tussen troebelgevoelige eiwitten
en schuimvormende eiwitten. Een voorbeeld van een dergelijk enzyme is papaïne.
Papaïne bestaat uit verschillende proteasen die onttrokken worden van de latex
van de papaja-vrucht. Een ander voorbeeld is clarex. Clarex is een proteasederivaat afgeleid van de Aspergillus niger schimmel. In tegenstelling tot papaïne is
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clarex wel specifiek voor troebelvormende eiwitten rijk aan proline (Bamforth,
2009).
Vislijm klaringsmiddelen
Vislijm bestaat uit piscine collageen en is afkomstig uit de zwemblazen van
(sub)tropische vissen. Het collageen is een driedubbele helix met waterstofbruggen
en is rijk aan glycine, proline en hydroxyproline. Het werkingsmechanisme berust
op ionische binding met tannines, celwanden van de gist en carrageen en op
waterstofbindingen met tannines, carrageen en eiwitten. De gangbare dosering is 2
tot 6 g per hectoliter. Dit klaringsmiddel heeft als nadeel dat het in vraag gesteld
wordt in verband met voedselintollerantie en allergie (Bamforth, 2009).
Koper en ketelklaringsmiddelen
Koper klaringsmiddelen zijn carrageengels afkomstig van een bepaald soort
zeewier. Ze bestaan uit een lineair gesulfateerd polysacharide dat galactose en
anhydrogalactose bevat. In de aanwezigheid van calcium- of kaliumionen zullen
koper klaringsmiddelen eiwitten, polypeptiden en mogelijk polyfenolen verwijderen
door middel van de binding met de sulfaat- en galactosegroepen. Het wordt
toegevoegd aan het einde van het koken van het wort in hoeveelheden van 2 tot 5
g per hectoliter (Bamforth, 2009).
Antioxidanten
Zoals eerder vermeld (zie 2.2.2.1.2) heeft de oxidatie van onder andere flavonoïden
een zeer grote invloed op de vorming van permanente troebel. Het spreekt dus
vanzelf dat antioxidanten zoals ascorbinezuur en glucoseoxidase een positieve
invloed hebben op de bierstabiliteit (bamforth, 2009).
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3 Empirisch gedeelte: Optimalisatie van de
bierstabilisatie bij Alken-Maes Opwijk
3.1 Voorstelling Alken-Maes Opwijk
Alken-Maes Opwijk, ook bekend als Brouwerij Affligem (Figuur 30), is een
middelgrote brouwerij gevestigd in Opwijk (Vlaams-Brabant). Zoals de naam
aangeeft, maakt de brouwerij deel uit van de Belgische brouwersgroep Alken-Maes.
Alken-Maes is ontstaan in 1988 als gevolg van de fusie tussen de toenmalige
brouwerijen Maes en Cristal Alken. Alken-Maes maakt sinds 2008 deel uit van
HEINEKEN dat rond het jaar 2000 eerder al Brouwerij Affligem overnam. AlkenMaes is met een productie van ca. 1,4 miljoen hectoliter per jaar de op een na
grootste brouwersgroep van België. Brouwerij Affligem bestaat sinds 1790 en stond
lang bekend onder de naam Brouwerij De Smedt. De brouwerij verwierf zijn eerste
naambekendheid dankzij de productie van het bekroonde Op-Ale. Brouwerij
Affligem houdt zich vandaag de dag hoofdzakelijk bezig met de productie van de
gerenommeerde Affligem abdijbieren. Ik mocht gedurende drie maanden
meedraaien in het kwaliteitslabo van de brouwerij en daarnaast ook aan het
praktische gedeelte werken van deze bachelorproef.

Figuur 30: Alken-Maes Opwijk
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3.2 Doelstelling
Het doel van dit empirisch gedeelte was om zoveel mogelijk kennis te vergaren
over de evolutie van de potentiële troebelvormende componenten tijdens het
productie- en stabilisatieproces van het bier. Hierbij werden zoveel mogelijk
invloedsfactoren in kaart gebracht. Als eerste werd de standaardsituatie van het
productie- en stabilisatieproces in kaart gebracht zodat nadien vergelijkende testen
zouden kunnen gebeuren. Wegens het gebrek aan tijd om correcte en statistisch
goed onderbouwde resultaten te bekomen, hadden deze testen hoofdzakelijk als
doel om aan te tonen welke pistes interessant zijn om later verder onderzoek op te
doen. De resultaten in dit deel moeten dus louter als indicatief beschouwd worden
en als een aanzet voor verder onderzoek naar potentiële procesaanpassingen.

3.3 Methoden
3.3.1.1

Opvolging productieproces

Vooraleer de testen met klaringsmiddelen konden beginnen moest eerst de
standaardsituatie opgevolgd worden. Verschillende brouwsels van Affligem Blond,
Affligem Dubbel en Affligem Tripel werden gedurende het productieproces
opgevolgd. Per brouwsel werd een staal genomen van het gekoelde wort, het
lagerbier en tot slot het helder bier aan het einde van het productieproces. Elk van
deze stalen werd geanalyseerd op het FAN-gehalte, het gehalte aan polyfenolen en
het gehalte aan troebelgevoelige eiwitten. Van het helder bier werd ook de ‘shelflife’
bepaald door middel van een forceertest. Nadien konden de resultaten van de
analyses van deze brouwsels vergeleken worden met brouwsels waarbij het
klaringsmiddel Polyclar Brewbrite werd toegevoegd.

Figuur 31: Microscopische structuur van Polyclar Brewbrite (Ashland, 2013)
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Polyclar Brewbrite is een wort-klaringsmiddel en bierstabilisator samengesteld uit
carrageen en gemicroniseerd PVPP. Het carrageen dat gebruikt wordt bij het
vervaardigen van Polyclar Brewbrite is kappa-carrageen (Figuur 32) dat gewonnen
wordt uit een bepaalde soort zeewier. Kappa-carrageen is een polysacharide
bestaande uit galactose- en galactosesulfaat-eenheden. PVPP is een onoplosbaar
polymeer met een prolineachtige structuur dat gaat precipiteren met de
troebelvormende fenolische componenten (zie 2.4.2.2.2) (Rehmanji et al., 2002).

Figuur 32: Chemische structuur kappa-carrageen (Rehmanji et al., 2002)
Polyclar Brewbrite wordt toegevoegd tijdens het koken van het wort, doorgaans 10
minuten voor het einde van het koken. Volgende eigenschappen worden door de
producent toegeschreven aan Polyclar Brewbrite:
• Wortklaring en bierstabilisatie met een enkelvoudige toediening aan het wort;
• Bescherming tegen koude en permanente troebel;
• Verbeterde colloïdale stabiliteit;
• Verbeterde fermentatie-eigenschappen;
• Verhoogde wortwinning;
• Geen speciale uitrusting vereist zoals bijvoorbeeld doseertanks/-pompen;
• Polyclar Brewbrite wordt verwijderd samen met de trub;
• Geen etikettering vereist (Ashland, 2013).
3.3.1.2

Opvolging filtratie

Net voor en net na de eindfiltratie van het bier werd een staal genomen zodat
onmiddellijk de invloed van de PVPP- en Britesorb-dosering geanalyseerd kon
worden. Britesorb is een poeder dat bestaat uit silica-gel. Deze silica zal enkel
binden met de troebelgevoelige eiwitten in het bier die nadien bij de filtratie
verwijderd worden. Deze stalen werden geanalyseerd op hun gehalte aan
polyfenolen en troebelgevoelige eiwitten. Het doel van deze testen was om te
weten te komen of de PVPP- en Britesorb-dosering naar beneden gebracht kon
worden. Er werd dus met andere woorden geanalyseerd of er geen overbodige
PVPP en britsorb werd toegevoegd dan in werkelijkheid nodig is. Als dit het geval
zou zijn, zou de dosering en bijgevolg ook de kosten van deze hulpstoffen kunnen
dalen.
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3.3.1.3

Invloed van kooktijd en trubrecuperatie

Tot slot werd bekeken welke invloed de kooktijd heeft op de resterende eiwitfractie
(na de whirlpool) in het gekoelde wort. De kooktijd werd bij bepaalde brouwsels met
een kwartier verlengd en de invloed werd bepaald door het bezinksel te meten met
behulp van een Imhoff-kegel. Daarnaast werd bekeken welke invloed de
trubrecuperatie heeft op de aanwezigheid van troebelpartikels in het bier.

3.4 Toegepaste analyses
In dit deel worden alle analyses beschreven en uitgelegd die werden uitgevoerd in
functie van deze bachelorproef.

3.4.1 FAN (Free Amino Nitrogen)
3.4.1.1

Doel

Het doel van deze analyse is het bepalen van het gehalte aan FAN (Free Amino
Nitrogen) of het gehalte aan stikstof afkomstig van vrije aminozuren met behulp van
spectrofotometrie. FAN kan ook gedefinieerd worden als de verzamelnaam voor
vrije aminozuren en kleine peptiden (dipeptiden en tripeptiden) die aanwezig zijn in
bier. Het FAN-gehalte wordt beschouwd als maat voor de potentiële gistgroei en de
efficiëntie van de fermentatie maar er wordt aangenomen dat slechts 40% van de
vrije aminozuren door de gist gemetaboliseerd wordt. Van het overige FAN wordt
aangenomen dat het bijdraagt aan de troebelvorming of de colloïdale onstabiliteit
(Lekkas et al., 2005).
3.4.1.2

Principe

Een wort- of bierstaal wordt verdund en met ninhydrine van pH 6,5 verhit waardoor
een kleurreactie (Figuur 33) optreedt. De absorbantie van het staal wordt gemeten
bij 570 nm en wordt verminderd met de absorbantie van een blanco staal. De
absorbantie van het staal wordt vergeleken met een glycine standaardoplossing
met een gekende concentratie aminostikstof (2 mg/l). Bij donkere stalen (meer dan
100 EBC) wordt een correctie in functie van de kleur in het staal toegepast
(Analytica-EBC, 2002).
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Figuur 33: Kleurreactie bij FAN-bepaling
3.4.1.3
•

•
•

Kleurreagens: 100 g dinatriumwaterstoffosfaat (Na2HPO4.12H2O), 60 g
kaliumdiwaterstoffosfaat (KH2PO4), 5 g ninhydrine en 3 g fructose worden
opgelost en aangelengd tot 1 liter.
Verdunoplossing: 2 g kaliumjodaat (KIO3) opgelost in 600 ml water + 400 ml
96% (V/V) ethanol.
Glycine standaardoplossing: 0,1072 g glycine wordt opgelost en aangelengd
tot 100 ml. Deze oplossing wordt bewaard bij 0 tot 4°C. Bij gebruik wordt een
1 ml van deze oplossing verdund tot 100ml zodat de oplossing 2 mg aminostikstof per liter bevat.

3.4.1.4
•
•
•
•
•
•

Reagentia

Materiaal en apparatuur

Kookplaat
Afsluitbare proefbuizen
Pipetten
Waterbad 20 ± 1°C
Spectrofotometer om absorbantie te meten bij 570 nm
Cuvetten voor spectrofotometrie (10 mm)

3.4.1.5

Werkwijze

3.4.1.5.1 Staalvoorbereiding
•
•

1 ml staal (wort of bier) wordt verdund tot 100 ml.
2 ml van het verdunde staal wordt in een proefbuis gedaan en 1 ml
kleurreagens wordt toegevoegd. De proefbuis wordt afgesloten gedurende
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•

16 minuten in een kokend waterbad geplaatst en daarna afgekoeld in een
waterbad van 20°C gedurende 20 minuten.
5 ml verdunvloeistof wordt toegevoegd en er wordt goed gemengd.

3.4.1.5.2 Metingen
•

•
•

De absorbantie van het staal wordt gemeten bij 570 nm tegenover een
blanco-oplossing waarbij 2 ml gedemineraliseerd water gebruikt wordt in
plaats van het staal.
Bij elke meting moeten worden 3 glycine standaardoplossing gemeten
worden ter controle (2ml staal in cuvet).
Voor donkere stalen (meer dan 100 EBC): correctie door de adsorbantie te
meten van 2 ml verdund staal + 1 ml water + 5 ml verdunoplossing en deze
waarde af te trekken van die van het teststaal.

3.4.1.6

Berekening resultaten

Het FAN-gehalte kan berekend worden met volgende formule:
FAN (mg/liter) =

("#$%&'()*) . . ./
(".$%&'()*)

Waarbij:
•
•
•

A1 = absorbantie van het staal bij 570 nm in een cuvet van 10 mm
A2 = gemiddelde absorbantie van de standaardoplossingen
d = verdunningsfactor (100)

3.4.2 Polyfenolen
3.4.2.1

Doel

Bepalen van het totale gehalte aan polyfenolen in wort en bier met behulp van
spectrofotometrie (Analytica-EBC, 2002).
3.4.2.2

Principe

Het wort- of bierstaal wordt behandeld met een oplossing van carboxylmethyl
cellulose en EDTA (ethyleen-diamine-tetra-azijnzuur). Door de reactie van de
polyfenolen met Fe-ionen in alkalische oplossing ontstaat een roodbruine kleur
(Figuur 34). Door middel van de absorbantie van het staal te meten bij 600 nm
tegenover een blanco-oplossing kan het totale gehalte aan polyfenolen berekend
worden (Analytica-EBC, 2002).
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Figuur 34: Kleurreactie bij polyfenolenbepaling
3.4.2.3
•

•
•

Carboxylmethyl cellulose/ethyleendiamine tetraazijnzuur (CMC/EDTA)oplossing: 10 g natrium-CMC en 2g dinatrium-EDTA worden al roerend aan
500 ml water toegevoegd. Wanneer alles is opgelost (ofwel door 1 tot 3 te
staan of door te roeren/homogeniseren) wordt deze oplossing aangelengd
tot 1 liter.
Ijzer-reagens (5,6 g/l Fe3+): 3,5 g groen ammonium ijzercitraat (16 % ijzer)
wordt opgelost in 100 ml water.
Ammoniakreagens: 100 ml geconcentreerd ammoniak (d=0,92 g/ml) wordt
opgelost in 300 ml water.

3.4.2.4
•
•
•
•

Reagentia

Materiaal en apparatuur

Spectrofotometer
Cuvetten voor spectrofotometer (10 mm)
Maatkolven van 25, 50, 100 en 1000 ml
Pipetten

3.4.2.5

Werkwijze

3.4.2.5.1 Staalvoorbereiding
•
•

Bierstalen worden eerst ontgast door goed te schudden.
Het ontgaste bier moet op een temperatuur van 20°C gebracht worden.

3.4.2.5.2 Meting
Staal:
• 10 ml bier of wort en 8 ml CMC/EDTA-oplossing worden in een maatkolf van
25 ml gepipetteerd. De maatkolf wordt afgesloten en er wordt goed
gemengd.
• (Bij concentraties hoger dan 400 mg/l moet het staal verdund worden)
• 0,5 ml ijzerreagens wordt toegevoegd en er wordt grondig gemengd.
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0,5 ml ammoniakoplossing wordt toegevoegd en er wordt grondig gemengd.
De oplossing wordt aangelengd tot 25 ml.
Na 10 minuten kan het staal gemeten worden bij 600 nm in een cuvet van 10
mm.
Blanco:
• 10 ml bier of wort wordt met 8 ml CMC/EDTA-oplossing gemengd in een
maatkolf van 25 ml
• 0,5 ammoniakoplossing wordt toegevoegd en er wordt goed gemengd.
• De oplossing wordt aangelengd tot 25 ml.
• Na 10 minuten kan de blanco-oplossing gemeten worden.
•
•
•

3.4.2.5.3 Berekening resultaten
Het totale gehalte aan polyfenolen kan bepaald worden met volgende formule:
P = A . 820 . F
Waarbij:
• P = gehalte aan polyfenolen (mg/l)
• A = absorbantie bij 600 nm
• F = Verdunningsfactor

3.4.3 Troebelgevoelige eiwitten
3.4.3.1

Doel

Bepalen van het gehalte aan troebelgevoelige eiwitten door middel van het bepalen
van de turbiditeit aan de hand van nefelometrie na het toevoegen van een gekende
hoeveelheid looizuur.
3.4.3.2

Principe

Een gekende hoeveelheid looizuuroplossing wordt aan ontgast bier toegevoegd
waardoor het looizuur met de eiwitten bindt en precipatie veroorzaakt wordt. De
hoeveelheid aan geprecipiteerde eiwitten kan gemeten worden als een verhoogde
hoeveelheid troebel in het bier.
3.4.3.3
•

Looizuuroplossing: 200 mg looizuurpoeder wordt opgelost en aangelengd tot
1 liter.

3.4.3.4
•
•
•
•
•

Reagentia

Materiaal en apparatuur

Analytische balans
Waterbad 20°C ± 1°C
Nefelometer (Vos Rota, Haffmans)
Magnetische roerstaaf
Maatbekers
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3.4.3.5

Werkwijze

3.4.3.5.1 Staalvoorbereiding
•

Bier wordt ontgast door 250 ml te schudden in een erlenmeyer van 500 ml.

3.4.3.5.2 Meting
•
•
•
•

De initiële turbiditeit wordt gemeten.
Druppelsgewijs wordt al roerend 5,0 ml looizuur aan 200 ml bier of wort
toegevoegd gedurende 2,5 minuten.
Er wordt geroerd voor 40 minuten.
De turbiditeit wordt opnieuw gemeten.

3.4.3.6

Berekening resultaten

Het gehalte aan troebelgevoelige eiwitten wordt als volgt berekend:
Troebelgevoelige eiwitten (in EBC) = FT – IT
Waarbij:
• FT = Final Turbidity (of eindturbiditeit)
• IT = Initial Turbidity (of beginturbiditeit)

3.4.4 Shelflife
3.4.4.1

Doel

De houdbaarheid van bier voorspellen door het meten van de troebelvorming met
behulp van nefelometrie. Onderstaande methode is een versnelde weergave van
de troebelvorming bij de bewaring van bier (Analytica-EBC, 2002).
3.4.4.2

Principe

De troebelheid van het bier wordt gemeten bij 0°C. Daarna wordt het bier
gedurende 48 uur in een warmwaterbad van 60°C geplaatst. De stalen worden
gekoeld en gedurende een nacht bij 0°C bewaard. Nadien wordt opnieuw de
troebelheid bij 0°C gemeten (Analytica-EBC, 2002).
3.4.4.3

Reagentia

Deze proef behoeft geen reagentia.
3.4.4.4
•
•
•

Koudwaterbad van 0°C
Stoof bij 60 ± 1°C
Nefelometer of troebelmeter

3.4.4.5
•
•

Materiaal en apparatuur

Werkwijze

De stalen worden gedurende een nacht bij 0°C bewaard.
De initiële troebelheid wordt gemeten.
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•
•
•

Daarna worden de stalen gedurende 48 uur in een warmwaterbad geplaatst
van 60°C
De stalen worden opnieuw gedurende een nacht bij 0°C geplaatst.
De finale troebelheid kan nu gemeten worden.

3.4.4.6

Berekening resultaten

De resultaten
Convention).

worden

uitgedrukt

in

EBC-eenheden

(European

Brewing

3.4.5 Zinkgehalte
3.4.5.1

Doel

Bepalen van het zinkgehalte in wort, lagerbier en bier met behulp van atomaire
absorptie spectrofotometrie (Analytica-EBC, 2002).
3.4.5.2

Principe

Een monster met een onbekende zinkconcentratie wordt opgezogen en vervolgens
verneveld in een vlam. Door de verneveling in de vlam vindt atomisatie van het
staal plaats. Vervolgens wordt licht afkomstig van een holle kathodelamp met een
golflengte van 213,9 nm door de vlam gestuurd en de vrijgekomen zinkatomen
absorberen het licht. De mate van absorptie is dus de maat voor de
zinkconcentratie in het staal.
3.4.5.3
•
•
•
•

Zoutzuur, d = 1,19
Zoutzuuroplossing 50%
Zoutzuuroplossing 1% (20 ml van de 50% HCl-oplossing aanlengen tot 1
liter)
Standaardoplossing zink (1 g/l): 1,000 g zinkchloride wort opgelost in een
minimum 50% HCl en aangelengd met 1% HCl

3.4.5.4
•
•

Reagentia

Materiaal en apparatuur

Atomaire absorptie spectrofotometer met holle kathodelamp geschikt voor
zinkbepaling
Maatkolven 50, 100 en 1000 ml

3.4.5.5

Werkwijze

3.4.5.5.1 Bereiden standaardoplossing
•

Er wordt een standaardreeks bereid van 10, 20, 30 en 40 mg/l zinkchloride
door respectievelijk 1, 2, 3 en 4 ml van de standaardoplossing (1 g/l) te
pipetteren in maatkolven van 100 ml en aan te lengen. De
standaardoplossing bevatten bijgevolg 4,8; 9,6; 14,4 en 19,2 mg/l zink.

3.4.5.5.2 Staalvoorbereiding
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•
•

Wort en bier worden gefilterd door droog, zinkvrij filterpapier.
Er worden addities van 0; 0,048; 0,096; 0,144 en 0,192 mg/l zink toegevoegd
aan de bier- of wortstalen door middel van 1 ml van de respectievelijk 4,8;
9,6; 14,4 en 19,2 mg/l standaardreeksoplossingen te pipetteren in
maatkolven van 100 ml en aan te vullen met het te analyseren bier (het staal
is dus 99/100 verdund).

3.4.5.5.3 Meting
•
•
•

Spectrofotometer op nul zetten door meten van een blanco-oplossing.
De standaardoplossingen worden gemeten voor het opstellen van de ijklijn.
De stalen worden gemeten.

3.4.5.6

Berekening resultaten

Het zinkgehalte van het verdunde staal kan geëxtrapoleerd worden uit de ijklijn van
de standaardreeks. Het originele zinkgehalte in het staal kan berekend worden met
volgende formule:
C = C1 .

#00
11

(mg/l)

Waarbij:
• C = zinkgehalte in het staal
• C1 = zinkgehalte in het verdunde staal
•

#00
11

= verdunningsfactor

3.4.6 Bezinkbare vaste stoffen
3.4.6.1

Doel

De invloed van de kooktijd, trubrecuperatie en ketel-klaringsmiddelen op het wort
inschatten door middel van het bezinksel te meten (settleable solids) met behulp
van de Imhoff-kegel.
3.4.6.2

Principe

Door middel van de conisch vorm van de Imhoff-kegel zullen de bezinkbare vaste
stoffen of ‘settleable solids’ zich na verloop van tijd afzetten op de bodem en de
wand van de kegel. Na 45 minuten wordt het bezinksel op de wanden van de kegel
losgemaakt en 15 minuten later kan via de maatverdeling op de kegel het resultaat
eenvoudig afgelezen worden (Figuur 35).

44

Figuur 35: Imhoff-kegel met bezinksel
3.4.6.3
•
•
•

Imhoff-kegel
Roerstaaf
Timer

3.4.6.4
•

•
•
•
•
•

Materiaal

Werkwijze

Gedurende de volledige wortkoeling werd het staalnamekraantje (al
sijpelend) opgezet. Hierdoor werd voor de volledige wortkoeling een
representatief staal bekomen.
De Imhoff-kegel wordt tot de 1 liter aanduiding gevuld met wort.
Gedurende 45 minuten wordt het wort met rust gelaten zodat de
sedimentatie kan plaatsvinden.
Wanneer 45 minuten verstreken zijn, worden de wanden van de kegel
zachtjes geroerd om de daarop afgezette deeltjes los te maken.
Gedurende 15 minuten wordt de kegel weer met rust gelaten zodat de
partikels verder kunnen bezinken.
Het resultaat kan nu afgelezen worden.

3.4.7 Vergelijkende test Polyclar Brewbrite/whirlfloc
3.4.7.1

Doel

Deze test had als doel om de werking van Polyclar Brewbrite te evalueren ten
opzichte van het standaard gebruikte whirlfloc. Daarnaast werd ook
geëxperimenteerd met de dosering van Polyclar Brewbrite doseringen van 10, 15
en 20 g/hl werden vergeleken. Aan de hand van de resultaten van deze test kon de
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optimale dosis bepaald worden. Whirlfloc bestaat net als Polyclar Brewbrite uit
carrageen gewonnen uit een bepaald soort algen. Het zorgt voor een snellere en
beter afscheiding van wort en trub waardoor er meer en een helderder wort
bekomen wordt. Op dit vlak heeft Polyclar Brewbrite dezelfde werking maar bevat
zoals eerder vermeld naast carrageen ook PVPP.
3.4.7.2
•
•
•
•
•
•

Kookplaat met magnetische roerstaaf
Maatbekers, 1000 ml
Maatcilinders met stop, 500 ml
Koudwaterbad
Polyclar Brewbrite
Whirlfloc

3.4.7.3
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Materiaal en apparatuur

Werkwijze

10 minuten voor het einde van het koken wordt een staal van het wort
genomen.
500 ml wort wordt in maatbekers van 1000 ml gegoten en de juiste
hoeveelheid Polyclar Brewbrite of whirlfloc wordt toegevoegd.
Het wort wordt vervolgens 10 minuten gekookt en geroerd met de
magnetische roerstaaf
Na 10 minuten worden het wortstaal van de kookplaat gehaald en 10
minuten met rust gelaten zodat de eiwitten kunnen uitvlokken (Figuur 36).
Vervolgens wordt door te decanteren het klare wort in maatcilinders van 500
ml gegoten die afgesloten worden met een stop.
60 minuten worden de maatcilinders met rust gelaten.
Na 60 minuten is er afscheiding tussen twee fracties waarneembaar,
namelijk de ‘hot break’.
De maatcilinders worden gedurende 10 minuten in een koudwaterbad
geplaatst en nadien bij kamertemperatuur geplaatst.
Na 12 tot 15 uur kan de het sediment afgelezen worden, de ‘cold break’.

Figuur 36: Uitvlokken van de eiwitfractie
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3.4.7.4

Resultaten

De hot break (Figuur 37 links) is onmogelijk om uit te drukken in een bepaalde
eenheid. De cold break (Figuur 37 rechts) daarentegen is een compact sediment
dat kan uitgedrukt worden in ml per 100 ml. Op zich is dit weinigzeggend, deze test
heeft vooral een vergelijkende functie.

Figuur 37: Hot break en cold break
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3.5 Resultaten
Elk resultaat is het gemiddelde van alle resultaten (gemiddelde van # aantal
herhalingen) van alle stalen. De standaarddeviatie werd bepaald op de
verschillende resultaten van de geanalyseerde stalen.

3.5.1 Standaardsituatie
3.5.1.1

FAN-gehalte

FAN is zoals eerder vermeld van groot belang bij de fermentatie. Het zorgt voor een
efficiënte gistgroei en stimuleert bijgevolg de fermentatie. Het FAN-gehalte mag
echter ook niet te hoog zijn wegens mogelijk een nadelig effect op de colloïdale
stabiliteit bij te hoge concentraties na de fermentatie. De norm voor het FANgehalte bij wort van Affligem Blond bedraagt 250 ±50 mg/l. Zoals te zien is in Figuur
38 ligt de gemiddelde waarde (237 ±21 mg/l) binnen deze norm. Het FAN-gehalte
van het helder bier mag voor een goede colloïdale stabiliteit niet meer bedragen als
100 mg/l. Met een gemiddelde waarde van 61 ±2 mg/l vormt dit dus geen probleem.
Deze resultaten zijn het gemiddelde van 16 verschillende brouwsels opgevolgd
doorheen het productieproces. Elk staal werd in tweevoud geanalyseerd.

Affligem Blond
300
250

mg FAN/l

200
150
100

237

50

70

61

0
Wort

Lagerbier

Helder bier

Figuur 38: FAN-gehalte Affligem Blond
De norm bij wort van Affligem Dubbel bedraag net als bij Affligem Blond 250 ±50
mg/l. Het gemiddelde van de geanalyseerde stalen bedraagt 226 ±44 mg/l (Figuur
39) en voldoet dus aan deze norm. De hoge standaarddeviatie kan te wijten zijn
aan de donkere kleur Affligem Dubbel die mogelijk het resultaat kan beïnvloed
hebben (spectrofotometrisch bepaald). Bij het helder bier van Affligem Dubbel mag
het FAN-gehalte maximaal 120 mg/l bedragen. Met een gemiddelde waarde van 82
±3 mg/l wordt ruim aan deze norm voldaan. Deze resultaten zijn het gemiddelde
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van 6 verschillende brouwsels opgevolgd doorheen het productieproces. Elk staal
werd in tweevoud geanalyseerd.

Affligem Dubbel
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mg FAN/l
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0
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Lagerbier
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Figuur 39: FAN-gehalte Affligem Dubbel
Het wort en helder bier van Affligem Tripel (Figuur 40) heeft een opmerkelijk hoger
FAN-gehalte dan Affligem Blond en Dubbel. De Norm voor wort van Affligem Tripel
bedraagt 280 ±50 mg/l. De norm voor helder bier bedraagt 120 mg/l. Deze normen
worden licht overschreden bij het geanalyseerde bier maar niet in de mate dat dit
een probleem kan vormen. Deze resultaten zijn het gemiddelde van 6 verschillende
brouwsels opgevolgd doorheen het productieproces. Elk staal werd in tweevoud
geanalyseerd.

Affligem Tripel
350
300

mg FAN/l

250
200
150
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100
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0
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Lagerbier

Helder bier

Figuur 40: FAN-gehalte Affligem Tripel
Uit bovenstaande resultaten kan geconcludeerd worden dat de fermentatie overal
goed verloopt en dat bijgevolg al het aanwezige FAN ‘opgebruikt’ wordt door de gist
tot de verwachte norm.
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3.5.1.2

Polyfenolen

In Figuur 41 wordt de evolutie van het polyfenolengehalte weergegeven bij Affligem
Blond. Zoals verwacht vindt de hoogste reductie plaats tijdens de lagering en
filtratie. Deze resultaten zijn het gemiddelde van 16 verschillende brouwsels
opgevolgd doorheen het productieproces. Elk staal werd driemaal geanalyseerd.

Affligem Blond
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mg polyfenolen/l
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Lagerbier

Helder bier

Figuur 41: Polyfenolen-gehalte Affligem Blond
In Figuur 42 wordt de evolutie van het polyfenolengehalte weergegeven bij Affligem
Dubbel. Bij deze biersoort werd over het volledige productieproces een mindere
reductie bekomen dan bij Affligem Blond. Dit kan de hogere gevoeligheid voor de
shelflife-forceertest verklaren (zie verder: 3.5.1.4). Deze resultaten zijn het
gemiddelde van 6 verschillende brouwsels opgevolgd doorheen het
productieproces. Elk staal werd driemaal geanalyseerd.

Affligem Dubbel
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Figuur 42: Polyfenolen-gehalte Affligem Dubbel
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In Figuur 43 wordt de evolutie van het polyfenolengehalte weergegeven bij Affligem
Tripel. Zoals te zien is ligt het polyfenolengehalte van het wort van Affligem Tripel
opmerkelijk hoger dan bij de andere twee Affligem varianten. Dit kan verklaard
worden doordat er meer hop aan Affligem Tripel wordt toegevoegd dan aan
Affligem Blond en Affligem Dubbel. Hop is namelijk de grootste bron van
polyfenolen in bier. Deze resultaten zijn het gemiddelde van 6 verschillende
brouwsels opgevolgd doorheen het productieproces. Elk staal werd driemaal
geanalyseerd.
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Figuur 43: Polyfenolen-gehalte Affligem Tripel
3.5.1.3

Troebelgevoelige eiwitten

In Figuur 44 wordt de evolutie van het gehalte aan troebelgevoelige eiwitten
weergegeven bij Affligem Blond. Deze resultaten zijn het gemiddelde van 16
verschillende brouwsels opgevolgd doorheen het productieproces.

Troebelgevoelige eiwitten (EBC)

Affligem Blond
1,2
1
0,8
0,6

1,12

0,4
0,2
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0
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Lagerbier

0,20

Helder bier

Figuur 44: Gehalte aan troebelgevoelige eiwitten Affligem Blond
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In Figuur 45 wordt de evolutie van het gehalte aan troebelgevoelige eiwitten
weergegeven bij Affligem Dubbel. Deze resultaten zijn het gemiddelde van 6
verschillende brouwsels opgevolgd doorheen het productieproces.

Troebelgevoelige eiwitten (EBC)

Affligem Dubbel
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Figuur 45: Gehalte aan troebelgevoelige eiwitten Affligem Dubbel
In Figuur 46 wordt de evolutie van het gehalte aan troebelgevoelige eiwitten
weergegeven bij Affligem Tripel. Deze resultaten zijn het gemiddelde van 6
verschillende brouwsels opgevolgd doorheen het productieproces.

Troebelgevoelige eiwitten (EBC)

Affligem Tripel
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Figuur 46: Gehalte aan troebelgevoelige eiwitten Affligem Tripel
Een opmerkelijk gegeven aan deze resultaten is dat de hoogste reductie van
troebelgevoelige eiwitten bekomen wordt tijdens de fermentatie en/of centrifugatie.
Dit zou eerder verwacht worden bij de eindfiltratie waar silicagel (Britesorb) wordt
toegevoegd om specifiek met deze eiwitten te binden. Een interessante piste om
verder te onderzoeken zou dus de reductie aan troebelgevoelige eiwitten door de
centrifuge kunnen zijn.
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3.5.1.4

Shelflife

Op Figuur 47 is duidelijk te zien dat Affligem Dubbel veel gevoeliger is voor de
forceertest dan Affligem Blond en Affligem Tripel. Dit zou in theorie betekenen dat
Affligem Dubbel minder stabiel is en dat er bij de bewaring sneller troebel zou
kunnen voorkomen in het bier. Dit kan verklaard worden door het gebruik van een
andere moutsoort bij Affligem Dubbel. Op zich vormt de lagere stabiliteit van
Affligem Dubbel niet direct een groot probleem omdat we hier te maken hebben
met een donker bier. Bij Affligem Blond en Tripel zou dit veel sneller als storend
worden ervaren. Deze twee bieren blijven overigens onder 10 EBC (norm) wat
betekend dat deze bieren reeds voldoende stabiel zijn. Het resultaat van Affligem
Blond is afkomstig van 14 eerder uitgevoerde forceertesten en 1 test die ik zelf (in
drievoud) uitvoerde. Het resultaat van Affligem Dubbel is het gemiddelde van 4
eerder uitgevoerde forceertesten en ook 1 die ik zelf uitvoerde in drievoud. Het
resultaat van Affligem Tripel is afkomstig van 2 forceertesten (in drievoud) die ik zelf
uitvoerde.

Shelflife
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23,10
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Affligem Dubbel

Affligem Tripel

Figuur 47: Shelflife Affligem Blond, Dubbel en tripel
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3.5.1.5

Zinkgehalte

Een te laag zinkgehalte kan onrechtstreeks een oorzaak zijn van troebel in bier. Te
weinig zink tijdens de fermentatie zal zorgen voor een hogere belasting (stress) van
de gist en hoog percentage aan dode gistcellen. Hierdoor komt glycogeen
(reservekoolhydraat gist) vrij in het bier wat zorgt voor een verhoogde turbiditeit. In
Figuur 48 wordt de evolutie van de zinkconcentratie bij Affligem blond
weergegeven. Zoals te zien is aan het zinkgehalte van het lagerbier is de
zinkconcentratie tijdens de fermentatie hoog genoeg. Deze resultaten zijn afkomstig
van drie verschillende brouwsels, gemeten zonder herhalingen.
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Figuur 48: Zinkgehalte Affligem Blond
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3.5.2 Testen met Polyclar Brewbrite
3.5.2.1

Vergelijkende test whirlfloc/Polyclar Brewbrite

Figuur 49 toont aan dat een dosering van 10 g Polyclar Brewbrite per hl geen
betere werking heeft dan het standaard gebruik van whirlfloc. Tijdens het uitvoeren
van deze test was ook zeer opmerkelijk dat bij de stalen behandeld met whirlfloc
een veel snellere afscheiding zichtbaar was van de hot break en nadien ook een
snellere sedimentatie van de cold break. Bij een dosering van 15 g/hl was er al
meer sediment te meten in het wort dan bij het whirlfloc. De dosering van 20 g/hl
gaf het meest significante verschil aan op het vlak van sedimentatie. Maar wat niet
kan weergegeven worden in de grafiek is de snelheid van de sedimentatie. Hoe
hoger de toegediende concentratie Polyclar Brewbrite, hoe langer het duurde
alvorens er afscheiding zichtbaar was. Dit toont aan dat de werking Polyclar
Brewbrite vooral zal plaatsvinden tijdens de fermentatie en lagering.

Vergelijkende test whirlfloc/Polyclar Brewbrite
100

ml sediment/ 100 ml

80

60

81
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44
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0
Whirlfloc (3,5 g/hl)

Polyclar Brewbrite (10 g/hl)

Polyclar Brewbrite (15 g/hl)

Polyclar Brewbrite (20 g/hl)

Figuur 49: Vergelijkende test whirlfloc/Polyclar Brewbrite
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In Figuur 50 wordt net zoals in Figuur 49 het verschil in cold break van de
verschillende Polyclar Brewbrite doseringen weergegeven. Hierop is ook zeer
duidelijk te zien dat het sediment toeneemt bij een hogere dosering.

Figuur 50: Verschil Polyclar Brewbrite doseringen
Figuur 51 toont het verschil in werking tussen whirlfloc bij de gangbare dosering
(3,5 g/hl) en Polyclar Brewbrite met een dosering van 15 g/hl. Hierop is duidelijk te
zien dat Polyclar Brewbrite in deze dosering efficiënter is dan whirlfloc.

Figuur 51: Whirfloc ten opzichte van Polyclar Brewbrite
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Om de werking van Polyclar Brewbrite als wort-klaringsmiddel te evalueren werd de
turbiditeit van het heldere wort gemeten. Zoals te zien is in Figuur 52 geeft Polyclar
Brewbrite een helderder wort dan whirlfloc. En naarmate de dosering van Polyclar
Brewbrite stijgt zal het wort ook helderder worden (lagere turbiditeit).

Turbiditeit wort
20,0

EBC

15,0

10,0
16,5

15,8

13,4
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5,0

0,0
Whirlfloc (3,5 g/hl)

Polyclar Brewbrite (10 g/hl)

Polyclar Brewbrite (15 g/hl)

Polyclar Brewbrite (20 g/hl)

Figuur 52: Turbiditeit wort bij whirlfloc en Polyclar Brewbrite
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3.5.2.2

Opvolging productieproces met Polyclar Brewbrite

De weergave van de standaardsituatie is het gemiddelde van 16 verschillende
brouwels van Affligem Blond die gedurende het hele productieproces werden
opgevolgd. Met polyclar Brewbrite werden twee testen uitgevoerd, de eerste keer
met een dosis van 10 g/hl (3 brouwsels) en de tweede keer met 15 g/hl (2
brouwsels). Testen op polyfenolengehalte, gehalte aan troebelgevoelige eiwitten en
shelflife werden telkens uitgevoerd met 3 herhalingen. De FAN-analyse gebeurde
met 2 herhalingen.
3.5.2.2.1 Resultaten wort
Figuur 53 toont aan dat een dosering van 10 g/hl Polyclar Brewbrite hetzelfde effect
heeft op het polyfenolengehalte in het wort als het gangbare whirlfloc. Bij een
dosering van 15 g/hl Polyclar Brewbrite was er al een lichte daling van het
polyfenolengehalte waarneembaar.
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Figuur 53: Polyfenolengehalte wort met Polyclar Brewbrite
In Figuur 54 wordt het gemiddelde polyfenolengehalte weergegeven van de trub
afkomstig van het wort behandeld met 10 g/hl Polyclar Brewbrite. Ook hier is geen
verschil in concentratie op te merken. Dit is een logisch gevolg aangezien er in het
wort zelf ook geen verschil in polyfenolen waarneembaar was. In de trub afkomstig
van de brouwsels behandeld met 15 g/hl Polyclar Brewbrite werden minder
polyfenolen gemeten. Dit is een onlogisch gevolg aangezien er in het wort (Figuur
53) minder polyfenolen werden waargenomen.
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Polyfenolengehalte trub
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Figuur 54: Polyfenolengehalte trub
Figuur 55 toont een lichte daling van het FAN-gehalte bij het gebruik van Polyclar
Brewbrite. De gist vertoonde bij de standaardsituatie een gemiddelde FAN-behoefte
van 167 mg/l. Deze ‘daling’ vormt dus geen probleem.
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Figuur 55: FAN-gehalte wort met Polyclar Brewbrite
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Als er gekeken wordt naar het gehalte aan troebelgevoelige eiwitten in het wort
(Figuur 56) zien we een interessante evolutie bij het gebruik van 15 g/hl Polyclar
Brewbrite. De hoeveelheid aan troebelgevoelige eiwitten ligt hier opvallend lager
dan bij het het gebruik van whirlfloc en 10 g/hl Polyclar Brewbrite. Er mogen op
basis van deze resultaten echter geen voorbarige conclusies genomen worden
aangezien de resultaten van de Polyclar Brewbrite-testen afkomstig zijn van
respectievelijk 3 en 2 wortstalen (3 herhalingen).
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Figuur 56: Troebelgevoelige eiwitten wort met Polyclar Brewbrite
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3.5.2.2.2 Opvolging fermentatie
Een van de voordelen die door de producent aan Polyclar Brewbrite wordt
toegeschreven zijn verbeterde fermentatie-eigenschappen. In Figuur 57 en Figuur
58 worden de fermentatiecurves van de bieren met Polyclar Brewbrite
weergegeven. Het is echter moeilijk om op basis van deze twee curves een
correcte conclusie te nemen. Maar op basis van de ervaring van de medewerkers
van Alken-Maes kan vermeld worden dat er bij de fermentatie geen ongewone
omstandigheden (niet sneller/trager) waargenomen werden.

Gistcurve Affligem Blond met 10 g/hl Polyclar Brewbrite
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Figuur 57: Gistcurve Affligem Blond met 10 g/hl Polyclar Brewbrite
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Gistcurve Affligem Blond met 15 g/hl Polyclar Brewbrite
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Figuur 58: Gistcurve Affligem Blond met 15 g/hl Polyclar Brewbrite
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3.5.2.2.3 Opvolging lagering
De resultaten weergegeven in Figuur 59 tonen een significant verschil tussen het
polyfenolengehalte van een standaard lagerbier en een lagerbier waarbij 10 g/hl
Polyclar Brewbrite gebruikt werd. Deze analyses werden uitgevoerd aan het begin
van de lagering. Dit vormt een positief signaal naar de werking van Polyclar
Brewbrite aangezien het polyfenolengehalte na de eindfiltratie gemiddeld 272 ±13
mg/l bedraagt. Met 10 g/hl Polyclar Brewbrite wordt dus al hetzelfde resultaat
bekomen aan het begin van de lagering als bij de standaardsituatie na de
eindfiltratie. Met een dosering van 15 g/hl werd echter een polyfenolengehalte
waargenomen gelijkaardig aan de standaardsituatie.
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Figuur 59: Polyfenolengehalte begin lagering met Polyclar Brewbrite
Tussen het FAN-gehalte van het standaard lagerbier en dat van het lagerbier
behandeld met Polyclar Brewbrite (Figuur 60) is er slechts een minimaal verschil op
te merken. Dit toont aan dat de fermentatie van de brouwsels met Polyclar
Brewbrite even efficiënt verlopen is als bij de standaardsituatie.
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Figuur 60: FAN-gehalte lagerbier met Polyclar Brewbrite
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Ook bij de troebelgevoelige eiwitten (Figuur 61) is met de 10 g/hl-dosering een
‘lichte daling’ te zien maar dit is verwaarloosbaar aangezien bij de standaardsituatie
dezelfde concentraties voorkwamen. Hier kan dus niet gesproken worden van een
significant verschil.
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Figuur 61: Troebelgevoelige eiwitten begin lagering met Polyclar Brewbrite
Op het einde van de lagering (Figuur 62) is te zien dat de trend van aan het begin
van de lagering zich heeft voortgezet. Ook hier ligt het polyfenolengehalte van de
10 g/hl-dosering lager dan bij de standaardsituatie en bij de 15 g/hl-dosering dan
weer hoger.
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Figuur 62: Polyfenolengehalte einde lagering met Polyclar Brewbrite
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In Figuur 63 wordt het gehalte aan troebelgevoelige eiwitten aan het einde van de
lagering weergegeven. Hier is te zien dat het gehalte aan troebelgevoelige eiwitten
bij de bieren met Polyclar Brewbrite tijdens de lagering status quo gebleven is. Dit
is logisch aangezien Polyclar Brewbrite niet inspeelt op de troebelgevoelige
eiwitten.
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Figuur 63: Polyfenolengehalte einde lagering met Polyclar Brewbrite
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3.5.2.2.4 Resultaten helder bier
Tussen het standaard helder bier en het helder bier behandeld met Polyclar
Brewbrite werd een verwaarloosbaar klein verschil in polyfenolengehalte gemeten
(Figuur 64). De geanalyseerde stalen waren echter wel afkomstig van een
helderbiertank die naast het behandelde bier ook standaard bier bevatte. Dit kan
mogelijk het resultaat beïnvloed hebben.
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Figuur 64: Polyfenolengehalte helder bier met Polyclar Brewbrite
Als gekeken wordt naar de reductie van het polyfenolengehalte bij de filtratie
(Figuur 65) zien we bij het bier met Polyclar Brewbrite een gelijkaardige reductie als
bij het standaard bier. Het bier met Polyclar Brewbrite werd onder
standaardomstandigheden gefilterd, dus met PVPP. Nu is het van belang om te
onderzoeken of het toevoegen van PVPP tijdens de filtratie niet overbodig is
geworden. Als dit het geval is, kan de PVPP-dosering verlaagd of mogelijks
weggelaten worden. Dit zou dan de hogere kostprijs van Polyclar Brewbrite deels
kunnen compenseren.
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Figuur 65: Reductie polyfenolen bij filtratie
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Het gehalte aan troebelgevoelige eiwitten van het bier met Polyclar Brewbrite
(Figuur 66) bedraagt de helft van wat doorgaans voorkomt in het helder bier. Dit is
een vreemd verschijnsel omdat Polyclar Brewbrite niet inspeelt op de
troebelgevoelige eiwitten in bier. Dit doet het vermoeden rijzen dat dit resultaat een
uitschieter is en dus berust op toeval. Verder onderzoek is dus nodig om dit
resultaat te verifiëren.
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Figuur 66: Troebelgevoelige eiwitten helder bier met Polyclar Brewbrite
Bij de shelflife-forceertest (Figuur 67) bleek het bier met Polyclar Brewbrite meer
troebevorming te vertonen dan het bier zonder. Dit is een onverwacht gevolg
aangezien er lagere gehaltes aan polyfenolen en troebelgevoelige eiwitten in het
helder bier werden gemeten. Dit verschil zou ook deels te wijten kunnen zijn aan
het bier zonder Polyclar Brewbrite aanwezig in dezelfde tank.
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Figuur 67: Forceertest helder bier met Polyclar brewbrite
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3.5.3 Resultaten filtratie
In Figuur 68 wordt de filter-installatie bij Aken-Maes Opwijk weergegeven. Hier
worden de stabilliserende hulpstoffen (PVPP, Britesorb) toegediend via de
doseringskuip die ook het kiezelguhr toedient aan het bier. PVPP en Britesorb
worden standaard toegediend in een dosis van respectievelijk 10 en 80 g/hl. Er
werden testen met deze hulpstoffen uitgevoerd om de dosering en efficiëntie te
evalueren. Om dit te onderzoeken werd telkens een staal voor de filter en een staal
na de filter genomen om het verschil in polyfenolen of troebelgevoelige eiwitten te
meten. Eerst werden de voornaamste biersoorten opgevolgd om de
standaardsituatie te kennen en om de vergelijking te maken tussen de
verschillende biersoorten. Nadien werd een test gedaan met PVPP aan halve
dosering en PVPP in vaste vorm. Ook met Britesorb werd een test uitgevoerd aan
halve dosering en een test waar Britesorb volledig werd weggelaten.

Figuur 68: Filtratie bij Alken-Maes Opwijk
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3.5.3.1

Vergelijking verschillende biersoorten

3.5.3.1.1 Polyfenolen
Bij het filteren van Affligem Blond (Figuur 69) onder de standaardomstandigheden
werd een gemiddelde reductie van 49 mg/l bekomen. Dit resultaat is het
gemiddelde van de opvolging van de filtratie van 5 verschillende lagertanks
Affligem Blond. Er werden 3 herhalingen uitgevoerd per lagertank.
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Figuur 69: Polyfenolen-gehalte Affligem Blond, voor en na filter
Bij Affligem Tripel (Figuur 70) werd ook een gelijkaardige reductie (-47 mg/l) als bij
het filteren van Affligem Blond. Dit resultaat is het gemiddelde van de filtratie van 6
verschillende lagertanks Affligem Tripel (3 herhalingen per lagertank). Hier keert
ook het hoge polyfenolengehalte terug dat te wijten is aan de hoge hopdosering bij
het bereiden van Affligem Tripel.
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Figuur 70: Polyfenolen-gehalte Affligem Tripel, voor en na filter
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Ook bij Affligem Carmin (Figuur 71) kan dezelfde evolutie waargenomen worden.
Hier vindt een reductie van 50 mg/l plaats. Van dit type bier werd de filtratie van 2
lagertanks opgevolgd (3 herhalingen).
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Figuur 71: Polyfenolen-gehalte Affligem Carmin, voor en na filter
Uit bovenstaande resultaten kan algemeen besloten worden dat het gebruik van
PVPP dezelfde reductie van polyfenolen teweegbrengt bij de verschillende
biertypes. Dit betekend dus ook dat hoge concentraties voor de filter (zoals bij
Affligem Tripel) relatief hoge concentraties blijven na de filter.
3.5.3.1.2 Troebelgevoelige eiwitten
Bij de filtratie van Affligem Blond (Figuur 72) werd een gemiddelde reductie van
0,05 EBC gemeten. Dit is laag in vergelijking met de andere biersoorten (Affligem
Tripel en Affligem Carmin) en met latere testen in verband met de
Britesorbdosering die ook gebeurden op Affligem Blond. Ook deze resultaten zijn
afkomstig van de filtratie van 5 verschillende lagertanks Affligem Blond.

Figuur 72: Troebelgevoelige eiwitten Affligem Blond, voor en na filter
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Bij Affligem Dubbel (Figuur 73) werd een gelijkaardige reductie aan
troebelgevoelige eiwitten bekomen (-0,06 EBC). Dit resultaat is het gemiddelde van
3 lagertanks Affligem Dubbel bij standaardomstandigheden. Bij de analyses werden
3 herhalingen uitgevoerd.
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Figuur 73: Troebelgevoelige eiwitten Affligem Dubbel, voor en na filter
Bij het filteren van Affligem Tripel werd een hogere reductie aan troebelgevoelige
eiwitten gemeten (Figuur 74). Dit resultaat is het gemiddelde van de filtratie van 6
lagertanks Affligem Tripel, gemeten met 3 herhalingen.
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Figuur 74: Troebelgevoelige eiwitten Affligem Tripel, voor en na filter

70

Bij Affligem Carmin (Figuur 75) werd dan weer een reductie bekomen die in de lijn
ligt van Affligem Blond en Dubbel. Bij Affligem Carmin werd de filtratie van 2
lagertanks opgevolgd en gemeten met 3 herhalingen.
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Figuur 75: Troebelgevoelige eiwitten Affligem Carmin, voor en na filter
3.5.3.2

Invloed PVPP

In Figuur 76 is te zien dat bij de halvering van de PVPP-dosering de reductie ook
halveert. Dit is een positief signaal naar de efficiëntie van de polyfenolenreductie bij
de huidige dosering (10 g/hl).
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Figuur 76: Invloed PVPP-dosering
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Op Figuur 77 Is te zien dat er een significant verschil is in de hoeveelheid
uitgefilterde polyfenolen bij het gebruik van vloeibare en vaste PVPP. Dit kan
verklaard worden doordat vloeibare PVPP gedurende bepaalde tijd kan opzwellen
waardoor het actieve oppervlak toeneemt.
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Figuur 77: Verschil tussen vloeibare en vaste PVPP bij Affligem Blond
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3.5.3.3

Invloed Britesorb

In Figuur 78 wordt het gehalte aan uitgefilterde troebelgevoelige eiwitten
weergegeven met en zonder het gebruik van Britesorb. Deze resultaten tonen aan
dat de kiezelguhrfilter zelf ook al voor veel reductie van het gehalte aan
troebelgevoelige eiwitten zorgt. Er werden 2 testen aan halve dosering en 2 testen
zonder het gebruik van Britesorb uitgevoerd. Hiervan werden per test twee stalen
genomen waarop drie herhalingen werden uitgevoerd. Het is wel opvallend dat bij
het uitvoeren van deze testen veel hogere verschillen aan troebelgevoelige eiwitten
werden gemeten tussen het bier voor en het bier na de filter. Bij het opvolgen van
de standaardsituatie (Figuur 72) werd een gemiddeld verschil gemeten van slechts
0,05 EBC.
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Figuur 78: Invloed Britesorb op reducering gehalte aan troebelgevoelige eiwitten
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3.5.4 Invloed kooktijd en trubrecuperatie
Om de invloed van de kooktijd van het wort op de troebelpartikels te bepalen werd
de kooktijd van enkele brouwsels met 15 minuten verlengd. Tegelijkertijd werd ook
bekeken welke invloed de ‘trub’-recuperatie heeft op de resterende troebelpartikels.
‘Trub’-recuperatie is het hergebruiken van de verwijderde partikels uit de whirlpool
om hieruit het nog resterende extract te kunnen winnen. Zoals eerder vermeld
werden van deze brouwsels gedurende de hele wortkoeling een homogeen staal
genomen. Daarna werd met behulp van de Imhoff-kegel de hoeveelheid
troebelpartikels (bezinkbare vaste stoffen) bepaald die na de fasescheiding van de
whirlpool nog overbleef in het wort. Uit Figuur 79 kan afgeleid worden dat wanneer
het wort langer gekookt wordt er minder troebelpartikels in het wort achterblijven na
het verlaten van de whirlpool. Dit kan verklaard worden doordat de eiwitten bij
langer koken beter uitvlokken en daardoor makkelijker van het wort afgescheiden
kunnen worden. De kooktijd verlengen heeft echter een enorme impact op het
productieproces door de extra energie en tijdskosten. Daarom is het dus
economisch gezien onhaalbaar om deze invloedsfactor aan te passen.
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Figuur 79: Invloed van kooktijd op troebelpartikels

74

Figuur 80 geeft de resultaten weer van een Imhoff-test op een brouwsel met
trubrecuperatie en een brouwsel zonder trubrecuperatie. Hieruit blijkt dat het
brouwsel met trubrecuperatie met veel meer troebelpartikels de whirlpool verlaat
dan een brouwsel zonder trubrecuperatie. Deze conclusie vormt wederom een
dilemma omdat de recuperatie van trub enerzijds veel troebelpartikels met zich
meebrengt en anderzijds bevat trub nog veel bruikbaar extract dat anders verloren
zou gaan.
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Figuur 80: Invoed van trub-recuperatie op troebelpartikels
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3.6 Algemene conclusie
Zoals eerder vermeld, dient dit werk als de aanzet tot verder onderzoek naar een
optimale bierstabilisatie. Voorgaande resultaten en deze conclusie moeten dus
louter indicatief geïnterpreteerd worden.
Een van de pistes die onderzocht werd om een abnormaal hoge turbiditeit in het
bier te verklaren was de mogelijke troebelvorming tijdens de fermentatie. Dit kan
doordat de gist overbelast is of afsterft door een te laag FAN-gehalte, een te lage
zinkconcentratie of door te weinig zuurstof. Wanneer dit optreedt komt glycogeen in
het bier dat later een hoge turbiditeit kan veroorzaken. Het FAN- en zinkgehalte in
het bier werden opgevolgd doorheen het productieproces en deze twee parameters
bleken net als het zuurstofgehalte geen probleem te zijn. De hoge turbiditeit die
werd waargenomen verdween bij gebruiken van een nieuwe batch mout. Mogelijk
was dit de oorzaak van de verhoogde turbiditeit in het bier.
Uit de testen met Polyclar Brewbrite bleek de 10 g/hl-dosering op het eerste zicht
veelbelovend te zijn. Er was een positieve trend zichtbaar in het polyfenolengehalte
(lage concentraties al vroeg in het productieproces). Helaas kon bij deze dosering
geen testen gebeuren op het helder bier wegens mijn afwezigheid op het moment
van filtratie. Bij de 15 g/hl-dosering was deze trend tijdens het productieproces niet
zichtbaar maar het polyfenolengehalte van het helder bier lag wel iets lager dan bij
het standaard bier. Hierdoor werd verwacht dat het bier met Polyclar Brewbrite
beter zou scoren op de shelflife-forceertest dan het standaard bier, dit was echter
niet het geval. Een nadeel van Polyclar Brewbrite is dat het duurder is (€ 0,22/hl
bier) dan het gangbare whirlfloc (€ 0,02/hl bier). Mocht nu blijken dat door het
gebruiken van Polyclar Brewbrite het gebruik van PVPP bij de eindfiltratie
overbodig wordt, kan deze kost deels gecompenseerd worden (-€ 0,12/hl bier).
Daarnaast zou ook de tijds- en arbeidskost dalen als het PVPP niet meer hoeft
bereid (oplossen/voorzwellen) te worden. Als wortklaringsmiddel bleek Polyclar
Brewbrite wel efficiënter te zijn maar als dit geen voordeel biedt aan de stabiliteit
van het bier is er geen reden om meer uit te geven aan dit product. De shelflifeforceertest kon echter maar in tweevoud uitgevoerd worden. Er is meer onderzoek
nodig om de werking van Polyclar Brewbrite te evalueren.
Uit de resultaten van de testen bij de filtratie bleek dat het gebruik van Britesorb niet
de grote invloed heeft op de reductie van het gehalte aan troebelgevoelige eiwitten
dan verwacht werd. Zonder het gebruik van Britesorb en bij halve dosering werd
ook al een relatief hoge reductie bekomen wat betekend dat de filtratie zelf al een
hoge reductie teweegbrengt. Dit stelt in vraag of de kost van Britesorb opweegt
tegen de minimale voordeel dat het met zich meebrengt. Bij Brouwerij Alken, het
zusterbedrijf van Brouwerij Affligem, wordt ook Affligem gebrouwen en daar maakt
men geen gebruik van Britesorb. Bij het opvolgen van het standaard
productieproces werd opgemerkt dat de grootste reductie van troebelgevoelige
eiwitten plaatsvindt tijdens de fermentatie en centrifugatie. Dit vormt een
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interessante piste om te onderzoeken en te bekijken of hier nog ruimte is voor
verbetering.
De Imhoff-testen toonden aan dat de kooktijd met 15 minuten verlengen een
positief effect heeft op het aantal troebelpartikels in het bier. De energie en tijdskost
dat dit met zich mee zou brengen weegt echter niet op tegen dit voordeel.
Daarnaast bleek de trub-recuperatie een negatieve invloed te hebben op de
hoeveelheid troebelpartikels. Mocht de trub-recuperatie echter niet meer toegepast
worden, zou veel extract verloren gaan.
Interessante pistes die in de toekomst nog verder kunnen onderzocht worden in het
kader van de bierstabilisatie zijn de reductie van troebelgevoelige eiwitten door de
centrifuge, de verlaging van de PVPP-dosering bij het gebruik van Polyclar
Brewbrite en de efficiëntie van Britesorb bij de reductie van troebelgevoelige
eiwitten. Ook de shelflife bij het gebruik van Polyclar Brewbrite vergt nog meer
onderzoek dan de twee testen die ik uitvoerde. Pas dan kan een correct beeld
gevormd worden van de werking van Polyclar Brewbrite als bierstabilisator.
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4 Eindwoord
Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om nogmaals alle mensen te bedanken
die mij geholpen hebben bij het uitvoeren van mijn bachelorproef. Mede dankzij hun
kennis en ervaring kon ik dit werk tot een goed einde brengen. Bierstabilisatie is
een zeer interessant en courant onderwerp en ik ben Alken-Maes dankbaar dat ik
hierrond mocht werken. Tevens gaf dit onderwerp mij meer inzicht in het
brouwproces dat me enorm fascineert. Tijdens mijn drie maanden stage bij AlkenMaes heb ik op korte tijd enorm veel bijgeleerd. Het was een aangename eerste
kennismaking met het professionele bedrijfsleven waarvan de opgedane ervaring
later zeker nog zal van pas komen.
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