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Samenvatting

Gips is een veelgebruikt afwerkmateriaal. Op gips kan de veel voorko-
mende schimmel Penicillium Chrysogenum groeien. Hiervoor heeft deze
schimmel wel voldoende water nodig. In dit verslag staat een onderzoek
beschreven naar de invloed van Penicillium Chrysogenum op het drogen
van vochtig gips. In het verslag zijn verschillende wiskundige modellen
beschreven. Op grond van de meetresultaten kan niet worden vastge-
steld welke van de modellen de beste beschrijving van het droogproces
is. Wel wordt de hypothese dat Penicillium Chrysogenum het drogen
van gips vertraagt door de resultaten bevestigd. De verschillen tussen
gipsmonsters zijn echter zo groot dat de invloed van de schimmel niet
significant is.
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Hoofdstuk 1

Inleiding

Schimmels vormen een vaak onderschatte maar serieuze bedreiging voor de volksgezondheid.
Na rampen zoals overstromingen neemt schimmelgroei dusdanige vormen aan dat zelfs kort-
stondige blootstelling ademhalingsproblemen kan opleveren. Bij een serieuze infectie moeten
huizen veelal worden afgebroken en stuiven de sporen van de schimmels uit tot op grote af-
stand.

Een belangrijke factor in het ontstaan van schimmel is de vochtigheidsgraad van de onder-
grond. De sporen zijn overal in de lucht aanwezig, maar kunnen slechts op vochtige ondergrond
kiemen. Drogen is dus een effectieve manier om het ontstaan en de verspreiding van schimmel
te voorkomen. Dit maakt het een interessante vraag hoe materialen met en zonder schimmel
drogen.

Een veel gebruikt afwerkingsmateriaal in gebouwen is gips. Gips is een ondergrond waar
schimmels goed op kunnen groeien. Het materiaal vertoont een grote hysterese, wat tot ge-
volg heeft dat schimmels gemakkelijker een droge periode overleven. Uit het oogpunt van
evolutie is te verwachten dat de aanwezigheid van schimmel dit effect versterkt. Wanneer
een schimmel het droogproces van de ondergrond vertraagt en zo langere droge periodes kan
overleven, is de overlevings- en voortplantingskans namelijk groter.

Uit deze overweging volgt de hypothese van dit onderzoek:

Schimmels vertragen het droogproces van de ondergrond waarop ze leven.

In dit project is de invloed onderzocht van een veel voorkomende schimmel Penicillium Chry-
sogenum of penseelschimmel op het droogproces van gips. Eerst worden er enkele modellen
beschreven in hoofdstuk 3. Vervolgens is met zowel een weegschaal als een MRI-scanner het
droogproces bestudeerd. De beschrijving hiervan staat in hoofdstuk 4 en de resultaten in
hoofdstuk 5.
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Hoofdstuk 2

Voorkennis

In dit hoofdstuk wordt kort een inleiding gegeven op de groei van schimmelcellen
en het ontstaan van een groep schimmels. In dit project wordt gewerkt met
de penseelschimmel die de Latijnse naam Penicillium Chrysogenum heeft. Deze
schimmel wordt ook in dit hoofdstuk uitgelicht.

2.1 Schimmels

Hoewel schimmels veel weg hebben van planten behoren ze niet tot het plantenrijk. Schim-
mels maken geen gebruik van cellulose om te groeien, maar halen hun voeding uit organische
verbindingen. Schimmels vormen een gebied op zichzelf.

Schimmels zijn er in vele vormen en hebben uiteenlopende eigenschappen. Er zijn schim-
mels die overleven onder de -3 ◦C of boven de 65 ◦C. De meeste schimmels groeien het beste
bij een luchtvochtigheid van 90% maar er zijn ook schimmels die nog leven onder een voch-
tigheid van 62%. Dit alles maakt het moeilijk conclusies te trekken die gelden voor alle
schimmelsoorten.

De levensloop van de schimmel komt bij bijna alle schimmels overeen. Het begint met spo-
ren in de lucht, die overal terechtkomen. Als een spore op een plaats terecht komt waar de
vochtigheid goed is, er voldoende voedingstoffen aanwezig zijn en de overige omstandigheden
goed zijn, dan ontkiemt een spore en begint de schimmel te groeien. De schimmel zal eerst
groter worden en vervolgens de hoogte in groeien. Na verloop van tijd zal de schimmel gaan
sporuleren, wat inhoudt in dat de schimmel zelf sporen aanmaakt om zich voort te planten.
Wanneer deze sporen losgelaten worden, verschilt per schimmelsoort. Er zijn schimmels die
op willekeurige momenten sporuleren en schimmels die bijvoorbeeld iedere zes uur sporuleren.
Factoren als stress, droogte en extreme temperaturen kunnen het sporuleren opwekken.

2.1.1 Penicillium Chrysogenum

Voor dit project is gekozen voor de Penicillium Chrysogenum, omdat dit een veel voorkomende
schimmel is, die leeft in veel omgevingen [2]. De Penicillium Chrysochenum heeft een minimale
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HOOFDSTUK 2. VOORKENNIS

luchtvochtigheid nodig van 70% en groeit het beste bij een vochtigheid van 97% en een
temperatuur tussen de 20 en 25 ◦C.

2.2 Poreuze media

Gips is een poreus medium dat vocht kan opnemen en afstaan. Als droog gips geplaatst wordt
in een omgeving met voldoende hoge luchtvochtigheid, zal de waterdamp door diffusie in de
poriën van dit materiaal doordringen. Na verloop van tijd stelt zich een evenwicht in tussen
het vocht in de lucht en het vocht in het materiaal. Tijdens de vochtopname condenseert
water aan het oppervlak van het gips. Capillaire krachten duwen het water de poriën van het
materiaal in totdat de oppervlaktespanning van het water minimaal is. Watertransport in
poreuze media is onmogelijk exact te analyseren door de voortdurende wisselwerking tussen
water en damp. Daarnaast speelt de lucht die al in het medium zit een rol. Als vocht het
medium in wil dringen moet er wel ruimte zijn. Lucht in het medium houdt het vocht tegen
om verder het materiaal in te dringen maar anderzijds houdt het vocht de lucht tegen te
ontsnappen. De structuur van een poreus medium aan het grensoppervlak is schematisch
weergegeven in Figuur 2.1.

Temperatuursverschillen zorgen ook voor watertransport in poreuze media, maar bij de mo-
dellen is uitgegaan van een constante temperatuur waarbij dit effect dus verwaarloosd wordt.

Het drogen van poreuze materialen gebeurt door verdamping aan het oppervlak. De snelheid
van het verdampen is afhankelijk van de snelheid van de luchtstroming langs het oppervlak.
Daarnaast is de temperatuur van invloed op de snelheid van het droogproces, aangezien war-
me lucht meer vocht kan bevatten dan koude lucht. Watertransport in poreuze media is dus
van veel factoren afhankelijk wat exacte modellering lastig maakt. Bovendien is de structuur
van een poreus medium vaak erg complex waardoor exacte modellering van een droogproces
onmogelijk is.

Figuur 2.1: Schematische weergave van het grensoppervlak tussen de schimmel en het gips
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Hoofdstuk 3

Wiskundige modellering

In dit hoofstuk worden modellen beschreven voor het drogen van gips. Het gips
is voor aanvang van het droogproces vochtig gemaakt door het langdurig in een
vochtige omgeving te plaatsen. De modellen in paragraaf 3.1 en 3.3 beschrijven
het drogen van gips zonder schimmel. De modellen in paragraaf 3.2 en 3.4 be-
schrijven het drogen van gips waar schimmel op groeit.

Bij alle modellen met schimmel is uitgegaan van de situatie zoals in Figuur 3.1. In het
model zonder schimmel ontbreekt de schimmel en is de situatie verder identiek. Het gips
bevindt zich in een bakje waarvan alleen de bovenkant open is en in contact staat met lucht.
Door de onderkant en de zijkanten wordt geen water opgenomen of afgestaan. Het gips heeft
een dikte dg in meters (m) en de schimmel heeft een dikte ds in m indien aanwezig. De
onderkant van het gips is gekozen als z = 0 waarbij z de hoogte in m is. Op tijdstip t = 0
seconden (s) wordt het gips in een omgeving met droge lucht geplaatst.

Voor alle modellen zijn de volgende aannames gemaakt:

1. Gips kan worden beschouwd als een onverzadigd poreus medium.

2. De invloed van zwaartekracht is te verwaarlozen.

3. De luchtvochtigheid is constant.

4. De temperatuur is constant.

5. Het droogproces is eendimensionaal.

6. Het watertransport in het gips voldoet aan de tweede wet van Fick:

∂θ

∂t
=

∂

∂z

(
D(θ)

∂θ

∂z

)
(3.1)

Hierin is θ(z, t) de geschaalde relatieve waterconcentratie op hoogte z en tijdstip t in
kg
kg . Hierin staat θ = 1 voor verzadigd gips en θ = 0 voor volledig droog gips. D is de
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HOOFDSTUK 3. WISKUNDIGE MODELLERING

Figuur 3.1: De doorsnede van gips met schimmel

diffusieparameter in s/m2 die in het algemeen sterk afhankelijk is van θ. θ is gedefinieerd
als:

θ =
mw

mwmax
(3.2)

Hierin is mw de hoeveelheid water in het gips in kg en mwmax de hoeveelheid water in
het gips in kg bij volledige verzadiging.

Aanname 1 en 2 zijn te verantwoorden doordat watertransport in gips bij standaard omstan-
digheden alleen afhangt van de capillaire werking [2]. Aanname 3 en 4 worden gerealiseerd
door te zorgen voor voldoende ventilatie. De lucht wordt dan te snel ververst om invloed
te hebben op de luchtvochtigheid of de omgevingstemperatuur. Aanname 5 wordt gereali-
seerd doordat het bakje alleen aan de bovenkant open is. Desondanks kunnen er randeffecten
optreden. Aanname 6 staat beschreven in ([8],[9]) en is een veel gebruikt model voor water-
transport in poreuze media.

Verder wordt in de modellen in paragraaf 3.1 en 3.2 aangenomen dat de diffusieparame-
ter D in de tweede wet van Fick (3.1) constant is en niet afhangt van θ. Deze aanname zorgt
ervoor dat er voor deze modellen een analytische oplossing bestaat.

De verwachting is dat het beginstadium van het droogproces goed te beschrijven is met een
constante diffusieparameter, maar dat het droogproces in de praktijk sneller stagneert dan
wordt voorspeld met de eerste twee modellen.

3.1 Model voor gips met een constante diffusieparameter zon-
der schimmel

De situatie voor gips zonder schimmel is weergegeven in Figuur 3.2. Het watertransport in
het gips wordt gegeven door de tweede wet van Fick (3.1).
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HOOFDSTUK 3. WISKUNDIGE MODELLERING

Figuur 3.2: De doorsnede van gips zonder schimmel

De bodem van het bakje neemt geen water op en staat geen water af:{
∂θ

∂z

∣∣∣∣ z=0 = 0 (3.3)

De luchtvochtigheid is constant en dit is te interpreteren als een randvoorwaarde voor de
luchtvochtigheid in het gips:

θ(z = dg, t > 0) = θlaag (3.4)

De beginverdeling wordt bepaald door de luchtvochtigheid van de omgeving waarin het gips
voor aanvang van het droogproces bevochtigd is:

θ(z = dg, t = 0) = θhoog (3.5)

Dit model heeft een analytische oplossing. Aangezien de situatie geheel vastgelegd wordt door
de diffusievergelijking (3.1) en de randvoorwaarden (3.3), (3.4) en (3.5), is deze oplossing
uniek. De volgende oplossing voldoet aan deze vergelijkingen:

θ(z, t) = θlaag +
∞∑

n=1

An cos
(

π(2n− 1)
2dg

z

)
exp

(
−Dg

(
π(2n− 1)

2dg

)2

t

)
(3.6)

Waarin:

An =
4(θhoog − θlaag)

π(2n− 1)
(−1)n+1 (3.7)

De totale massa van het gips met water mtot wordt dan gegeven door:

mtot(t) = mg +
∫ dg

0
mwmaxθ(z, t)∂z (3.8)

Hierin is mg de massa van het gips zonder water. Omdat θ(z, t) uniform convergent is voor
t ≥ 0, is dit gelijk aan:

mtot = mg + mwmax

(
θlaagdg +

∞∑
n=1

Bn exp

(
−Dg

(
π(2n− 1)

2dg

)2

t

))
(3.9)

Hierin wordt Bn gegeven door:

Bn = sin
(

π(2n− 1)
2

)
8dg(θhoog − θlaag)

π2(2n− 1)2
(−1)n+1 (3.10)
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3.2 Model voor gips met een constante diffusieparameter met
schimmel

De situatie voor gips met schimmel is weergegeven in Figuur 3.1. In dit model wordt de
schimmel net als het gips beschouwd als een onverzadigd poreus medium. De schimmel in dit
model kan ook worden gezien als een medium dat voornamelijk uit stilstaande lucht bestaat.
In beide gevallen wordt het watertransport in de schimmel beschreven door de tweede wet
van Fick ([8],[9]). In Figuur 3.3 staat een close-up van Penicillium Chrysogenum. Door de
wirwar van schimmeldraden wordt de lucht tussen de schimmel niet geventileerd zoals de
lucht boven het monster. De ruimten tussen de schimmeldraden zijn groot genoeg om geen
effusie te veroorzaken, aangezien de vrije weglengte van waterdamp in lucht ongeveer 68 nm
is [4]. Als er effusie zou optreden, zouden de watermoleculen zich sneller voortbewegen dan
normaal, omdat ze een kleinere molecuulmassa hebben dan lucht.

De diffusiecoëfficiënt van waterdamp in lucht is Dw = 2, 7 ∗ 10−5m2/s bij 25oC [3]. Er wordt
in dit model aangenomen dat er geen convectiestromingen zijn in de lucht tussen de schim-
meldraden. Deze kunnen ontstaan door de temperatuurgradiënt die veroorzaakt wordt door
het verdampen van watermoleculen. Omdat de lucht tussen de schimmel vrijwel stilstaat,
werkt deze als thermische isolator en zal de temperatuur niet overal constant zijn. Dit zorgt
voor een verdere vertraging van het diffusieproces. Het is niet zeker of het versnellende effect
van de convectiestromingen groter is dan het vertragende effect van de lagere temperatuur.
Het temperatuurverschil zal in de orde van 1oC zijn en daarom zullen beide effecten worden
verwaarloosd.

In dit model wordt de diffusieparameter constant verondersteld. De diffusieconstante in het
gips is Dg en die in de schimmel is Ds. Voor dit model bestaat een analytische oplossing die
vergelijkbaar is met (3.6). Om deze oplossing te vinden, wordt de z-coördinaat geschaald met
een factor c tussen z = dg en z = dg + ds. Hierdoor ontstaat de functie Φ(z, t):

θ(z, t) =
{

Φ(z, t) 0 ≤ z < dg

Φ(dg + c(z − dg), t) dg ≤ z < dg + ds
(3.11)

Uit de tweede wet van Fick (3.1) volgt nu dat:

∂Φ
∂t

=


Dg

∂2Φ
∂z2

0 ≤ z < dg

Ds

c2

∂2Φ
∂z2

dg ≤ z < dg + ds

(3.12)

Om het gips en de schimmel samen als één medium te kunnen beschouwen, moet gelden

Dg =
Ds

c2
. Daaruit volgt dat c =

√
Ds

Dg
. De oplossing van vergelijking (3.12) is nu:

Φ(z, t) = θlaag +
∞∑

n=1

An cos

 π(2n− 1)

2dg + 2ds

√
Dg

Ds

z

 exp

−Dg

 π(2n− 1)

2dg + 2ds

√
Dg

Ds

2

t

 (3.13)
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Hierin voldoen de An aan (3.7). In dit model zorgt de schimmel voor een vertraging van het
droogproces. Deze vertraging hangt af van de verhouding van de diffusiecoëfficiënten Dg en
Ds en van de dikte van de schimmel ds. Omdat ds << dg zal de schimmel alleen van invloed
zijn als Ds << Dg.

De totale massa mtot wordt nu gegeven door:

mtot = mg +
∫ dg

0
mwmaxΦ(z, t)∂z +

∫ ds

dg

msmaxΦ(dg + c(z − dg), t)∂z (3.14)

Hierin is msmax de hoeveelheid water in de schimmel in kg bij volledige verzadiging. Omdat
Φ uniform convergent is voor t ≥ 0, is dit gelijk aan:

mtot = mg + mwmax

( ∞∑
n=1

Cn exp

(
−Dg

(
π(2n− 1)

2dg

)2

t

))
(3.15)

Hierin wordt Cn gegeven door:

sin

π(2n− 1)(dg + c(ds − dg))

2(dg + ds

√
Dg

Ds
)

 4(θhoog − θlaag)

π2(2n− 1)2
√

Ds
Dg

(−1)n+1

(
2dg + 2ds

√
Dg

Ds

)
(3.16)

De schimmel gedraagt zich niet als een poreus medium omdat het watertransport in de schim-
mel vooral wordt veroorzaakt door osmose en actief transport op cellulair niveau en niet door
capillaire krachten. Maar omdat watertransport in lucht net als het transport in poreuze
media beschreven wordt met de tweede wet van Fick [9], geeft het model naar verwachting
een goede beschrijving voor het watertranport in de schimmel. Zoals uit Figuur 3.3 blijkt,
bestaat een laag schimmel namelijk voor een groot deel uit lucht.

Figuur 3.3: Een close-up van Penicillium Chrysogenum
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Figuur 3.4: De diffusieparameter van water in gips uitgezet tegen de relatieve vochtigheid in
kg/kg.

3.3 Model voor gips met een niet-constante diffusieparameter
zonder schimmel

De situatie voor gips zonder schimmel is weergegeven in Figuur 3.2. Het watertransport in
het gips wordt gegeven door de tweede wet van Fick (formule 3.1,[9]).

De diffusieparameter Dg hangt af van de vochtigheid θ volgens Figuur 3.4. Deze figuur is
overgenomen uit [5]. Verticaal staat de diffusieparameter Dg uitgezet en horizontaal staat de
relatieve vochtigheid in kg/kg. Een relatieve vochtigheid van 0,48 kg/kg komt overeen met
θ = 1.
De diffusieparameter D(θ) wordt benaderd met een e-macht. Deze fit is weergegeven met de
ononderbroken rechte lijn. Dit geeft:

Dg(θ) = 105,7θ−11,3 (3.17)

Het gebied waarin gemeten wordt loopt van θ = 0, 34 tot θ = 0, 47 kg/kg. In dit gebied is de
e-macht een redelijke benadering van de werkelijke curve. Voor een beter resultaat moet de
curve gebruikt worden om een empirische functie mee te maken.

3.4 Model voor gips met een niet-constante diffusieparameter
met schimmel

De situatie is weergegeven in Figuur 3.1. De diffusieparameter Dg wordt beschreven door ver-
gelijking 3.17. Het massa-tijddiagram van alle vier de modellen staat weergegeven in Figuur
3.5. De simulatie is uitgevoerd met behulp van Mathematica.

De verwachte invloed van de schimmel is verwaarloosbaar klein. Als namelijk voor gips
de diffusieparameter Dg(θ) overal gelijk genomen wordt aan de maximale Dg bij θ = 1 dan
is Dg = 4, 0 ∗ 10−6 < Ds = 2, 7 ∗ 10−5. Dit betekent dat de diffusie in schimmel veel sneller
verloopt dan in gips en een dunne laag schimmel (ds << dg) te verwaarlozen is.
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Figuur 3.5: Simulatie voor gips met en zonder schimmel voor Dg = 5·10−6 en Dg = 105,7θ−11,3
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Hoofdstuk 4

De experimentele opzet

Om te bepalen of de schimmel Penicillium Chysogenum invloed heeft op het
drogen van gips zijn twee series experimenten uitgevoerd. In de eerste serie ex-
perimenten is de massa van een drogend gipspreparaat gemeten met en zonder
schimmel erop. De opzet van dit experiment staat beschreven in paragraaf 4.1.
In de tweede serie experimenten is de hoeveelheid water in een drogend gip-
spreparaat gemeten op vaste afstanden vanaf het oppervlak met een MRI. Ook
dit experiment is met en zonder schimmel uitgevoerd. De opzet van het tweede
experiment staat beschreven in paragraaf 4.2.

4.1 Meting van de massa-afname van een drogend gipsprepa-
raat

Om te bepalen of de schimmel Penicillium Chrysogenum invloed heeft op het drogen van gips
is de massa van een drogend gipspreparaat gemeten. Deze meting is gedaan met preparaten
zonder schimmel en met schimmel op het bovenoppervlak.

4.1.1 De opstelling

Bij dit experiment is gebruik gemaakt van:

• Een experimentenbak met een omvang van 50cm x 32cm x 30cm (lengte x breedte x
hoogte). Deze wordt aan de bovenkant afgesloten door een deksel.

• Een luchtvochtigheidsregulator (RH-regulator) waarmee de luchtvochtigheid in de expe-
rimentenbak gestuurd wordt. De lucht wordt afgevoerd door een gat in de deksel.

• Een luchtvochtigheidssensor (RH-sensor) waarmee de luchtvochtigheid en de tempera-
tuur in de bak gemeten worden.

• Een weegschaal waarmee de massa van het preparaat wordt gemeten.

• Een webcam die ieder uur een foto maakt.

• Een laptop waarop de RH-sensor, de weegschaal en de webcam zijn aangesloten.

17
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Tussen de experimentenbak en de deksel is een tochtstrip aangebracht. In Figuur 4.1 is de
opbouw weergegeven van de opstelling.

Figuur 4.1: Schematische tekening proefopstelling

Bovenop de deksel bevindt zich een weegschaal. Aan de onderkant van de weegschaal is een
houder bevestigd. Hierop wordt een preparaat geplaatst waarvan de massa gemeten wordt
door de weegschaal. In de deksel is ook een ingang waardoor vochtige lucht van de RH-
regulator de bak instroomt. Met dit apparaat kan de verhouding tussen droge en vochtige
lucht geregeld worden om de gewenste luchtvochtigheid in de bak te krijgen. Om een overdruk
in de bak te voorkomen is er een extra opening gemaakt. Hierdoor stroomt de lucht weer naar
buiten. Om de luchtvochtigheid in de bak te meten, is een sensor geplaatst. Deze bevindt
zich vlakbij het gips. Het experiment wordt gefotografeerd met een webcam die schuin boven
het gips geplaatst is. Hiermee kan bijvoorbeeld waterdruppelvorming geregistreerd worden.

Om ervoor te zorgen dat de preparaten identiek zijn, is gebruik gemaakt van petrischaal-
tjes. Deze zijn 1,5 cm hoog en hebben een diameter van 6,0 cm.

De realisatie van de opstelling is te zien in Figuur 4.3.

4.1.2 Het maken van gips

Voordat het gips gemaakt wordt, moeten alle hulpmiddelen voor de bereiding goed schoon
en steriel zijn. De bekerglazen, spatels en petrischaaltjes die gebruikt worden bij het maken
van gips worden daarom eerst in heet water met zeep gewassen. Vervolgens worden deze met
demiwater afgespoeld. Daarna worden ze met ethanol afgespoeld en worden de bekerglazen,
spatels en petrischaaltjes gedurende 30 minuten verhit tot 150 ◦C.

Het gebruikte gips is gemaakt van calciumsulfaathemihydraat. Het calciumsulfaathemihy-
draat wordt gemengd met een voedingsbodem zodat er later schimmels op kunnen groeien.
Als voedingsbodem wordt er gebruik gemaakt van een Czapek-oplossing. Dit is een gebrui-
kelijke voedingsbodem om schimmels op te laten groeien. Om het juiste gips te verkrijgen,
wordt de volgende verhouding aangehouden: 3 massadelen calciumsulfaathemihydraat en 2
massadelen Czapek-oplossing [1]. Het calciumsulfaathemihydraat wordt goed gemengd met
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de Czapek-oplossing zodat het gips homogeen wordt. Het mengsel wordt in een petrischaal-
tje gegoten en met een metalen spatel afgestreken. Hierna wordt het gips in een open bak
gedroogd, alwaar het kan drogen. Het duurt ongeveer twee dagen voor het gips om uit te
harden. Daarna kan het gips bevochtigd worden.

Het gips wordt in een afgesloten bak geplaatst met een luchtvochtigheid van 97 %. Om
deze vochtige omgeving te creëren, wordt er gebruik gemaakt van kaliumsulfaat opgelost in
water. Deze zoutoplossing gaat een chemische evenwichtsreactie aan met het vocht in de
lucht. Als het evenwicht zich heeft ingesteld, is de luchtvochtigheid in de afgesloten bak gelijk
aan 97 %. In een petrischaal met een diameter van 14 cm wordt kaliumsulfaat gemengd met
demiwater. Om ervoor te zorgen dat de lucht goed vermengt, is er een ventilator in de bak
geplaatst. Uit testmetingen blijkt dat al na enkele uren een luchtvochtigheid van 96 % is
bereikt.
De met gips gevulde petrischaaltjes blijven in de bak totdat ze geen water meer opnemen uit
de lucht. Om te meten hoe lang dit duurt, is de massa gemeten van een petrischaaltje gips
bij een luchtvochtigheid van 88 %. De resultaten van deze meting zijn weergegeven in Figuur
4.2. Uit de grafiek blijkt dat na drie dagen het gips geen water meer opneemt.

Figuur 4.2: De toename van de massa van gips zonder schimmel

De meting is gedaan bij 88 % luchtvochtigheid omdat een hogere luchtvochtigheid niet haal-
baar was door een lek in de RH-regulator. De preparaten die bij 97 % bevochtigd zijn, zijn
ten minste zeven dagen in de vochtige omgeving bewaard voordat ze worden gebruikt voor
een droogexperiment.

De schommelingen in de grafiek na 2,7 dagen worden veroorzaakt doordat tijdens het uit-
voeren van het experiment de deksel van de bak af gehaald is. Hierdoor veranderde de
luchtvochtigheid.
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Nadat het preparaat verzadigd is, wordt het in de experimentenbak op de weegschaalhou-
der gezet. Vanaf dat moment wordt de luchtvochtigheid op 70 % (± 2 %) gehouden. De
temperatuur blijft gedurende het experiment op 20,5 ◦C (± 0,5 ◦C). De temperatuur en de
luchtvochtigheid worden met de RH-sensor iedere vijf seconden gemeten. Iedere minuut wordt
de massa van het preparaat gemeten.

4.1.3 Aanbrengen van schimmel op het gips

De schimmeloplossing, die afkomstig is van het Centraal Bureau voor de Schimmelcultures in
Utrecht, bestaat uit een oplossing van 25 ml met daarin ± 120 miljoen sporen. Deze oplossing
wordt verdund met demiwater en met een plantenspuit op het gips aangebracht. Op deze
manier worden de sporen gelijkmatig over het oppervlak van het gips verdeeld. Na ongeveer 2
weken is de bovenkant van het stukje gips nagenoeg volledig beschimmeld en is het preparaat
geschikt voor het experiment.
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(a) (b)

(c) (d)

Figuur 4.3: De realisatie van het experiment voor de meting van massa:
(a) Installatie voor het reguleren van de luchtvochtigheid.
(b) Bovenaanzicht opstelling met balans.
(c) Petrischaaltje met gips, hangend aan de balans.
(d) Zij aanzicht van de opstelling.
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4.2 MRI

Om niet alleen een beeld te krijgen van de hoeveelheid water in het gips, maar ook van de
verdeling ervan, is ook gemeten met behulp van Magnetic Resonance Imaging. Dit is een
methode waarbij op verschillende hoogtes bepaald kan worden hoeveel water het gips bevat.

4.2.1 Magnetic Resonance Imaging (MRI)

De werking van een MRI-scanner is gebaseerd op het principe van kernspinresonantie, ofwel
Nuclear Magnetic Resonance (NMR). Hierbij wordt een sterk extern magneetveld aangelegd,
zodat de spins van onder andere waterstofatomen zich hiernaar richten. Dan verstoort een
korte elektromagnetische puls deze configuratie. Bij het terugkeren naar de grondtoestand
zenden de waterstofatomen een foton uit met een kenmerkende golflengte. Hieruit valt op te
maken hoeveel van zulke atomen zich in het preparaat bevinden, wat weer een maat is voor
de hoeveelheid water.

4.2.2 Het experiment

Voor het experiment zijn preparaten gemaakt van 15 mm hoogte, net als bij de massameting.
Om in de scanner te passen, is de diameter slechts 18 mm. Er zijn preparaten met en zonder
schimmel voorbereid in een ruimte waar de luchtvochtigheid op 97 % wordt gehouden, zoals
beschreven in de vorige paragraaf. Vervolgens worden ze in de scanner geplaatst bij een
luchtvochtigheid van 70 %. Het preparaat hangt op een instelbare hoogte. In 18 stappen
van 1 mm wordt een profiel gemeten van de waterconcentratie. Dit wordt op gezette tijden
herhaald, zodat uiteindelijk de verandering van het profiel in de tijd bekend is.

Figuur 4.4: Schematische weergave van de MRI opstelling

4.2.3 Specificaties

De hoeveelheid lucht die over het sample wordt geblazen is 14±1 liter per minuut. De MRI-
scanner heeft een oplossend vermogen van 2mm. Per hoogte worden 16 metingen uitgevoerd
en gemiddeld voor een fout in de meting in de orde van 1 promille. Elk halfuur wordt een
nieuwe meting uitgevoerd.
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Resultaten

De resultaten, die verkregen zijn bij de experimenten beschreven in het vorige
hoofdstuk, worden in dit hoofdstuk gepresenteerd en voorzien van commentaar.

5.1 Resultaten van de massa-metingen

5.1.1 Massa-meting gips zonder schimmel

De massa van het schaaltje gips zonder schimmel bedraagt aan het begin 47,79 gram. Als
gevolg van de lage luchtvochtigheid in de omgeving staat het gips vocht af en leidt dit tot een
massa-afname. Dit verloop is weergegeven in Figuur 5.1.

Figuur 5.1: De afname van de massa van gips zonder schimmel

De meting is uitgevoerd totdat er geen noemenswaardige verandering van de massa optreedt.
Dit is na ongeveer drie dagen het geval. Op dat moment heeft het preparaat een massa van
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46,92 gram bereikt. Dit betekent een afname van de massa van ongeveer 1,8 %.

5.1.2 Massa-meting gips met schimmel

Het experiment is nogmaals uitgevoerd met gips met schimmel erop. Voor het massa-
experiment van het gips met schimmel zijn twee metingen verricht. Bij de eerste meting
had het schaaltje gips met schimmel een beginmassa van 47,81 gram en bij de tweede me-
ting was dit 45,90 gram. Dit verschil wordt veroorzaakt door de hoeveelheid gips die in het
petrischaaltje aanwezig is. De resultaten van beide metingen staan in Figuur 5.2.

Figuur 5.2: De afname van de massa van gips met schimmel, meting 1 en meting 2.

In de grafieken van Figuur 5.2 is een curve te zien die vergelijkbaar is met de meting zonder
schimmel. Als de grafiek van de tweede meting van het gips met schimmel echter in één figuur
getekend wordt met de grafiek van het gips zonder schimmel, is er toch een opmerkelijk ver-
schil waar te nemen. Om beide grafieken met dezelfde beginmassa te laten beginnen, worden
eerst de grafieken genormaliseerd. De twee curven beginnen nu op hetzelfde punt, maar de
curve van het gips met schimmel ligt gedurende de hele meting hoger dan die van het gips
zonder schimmel. De curve van het gips zonder schimmel loopt aanzienlijk steiler omlaag.
Dit betekent de massa van het preparaat met schimmel minder snel daalt.

Ook als de resultaten van de eerste meting in één figuur getekend worden met die van het
gips zonder schimmel, levert dit hetzelfde beeld op. Bij het gips zonder schimmel loopt de
curve aan het begin steiler omlaag en wordt in verhouding met het gips met schimmel een
lagere eindwaarde bereikt. Dit is ook af te lezen uit Tabel 5.1:
Hierin staat de massa van de meting aan het begin, na een dag en na twee dagen. Daarnaast
staat gegeven hoeveel gram de massa gedaald is ten opzichte van de beginmassa. Aan het
einde van de meting blijkt dat massa van het gips zonder schimmel 0,80 gram is gedaald
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Figuur 5.3: De afname van de genormaliseerde massa van zowel het gips met schimmel als
zonder

Tijdstip Zonder schimmel +/- Met schimmel 1 +/- Met schimmel 2 +/-
Begin 47,79 gram 0 45,81 gram 0 45,90 gram 0

Na 1 dag 47,23 gram -0,56 45,54 gram -0,27 45,54 gram -0,36
Na 2 dagen 46,99 gram -0,80 45,44 gram -0,37 45,44 gram -0,46

Tabel 5.1: Massa-afname van gips

ten opzichte van het begin. Bij het gips met schimmel is dit 0,37 gram en 0,46 gram, wat
aanzienlijk minder is.

5.2 Resultaten van de MRI-metingen

Nadat een vochtig preparaat in de MRI-scanner is geplaatst, wordt de hoeveelheid water in
het preparaat op verschillende hoogten gemeten. Dit is het bovenste profiel in figuur 5.4. Deze
meting is iedere 30 minuten herhaald. De hoeveelheid water neemt op alle posities af. Ieder
volgend profiel is een halfuur later. De meting begint ongeveer 2 mm boven het preparaat,
wat betekent dat de bovenkant van het preparaat ongeveer ligt bij een hoogte van 2 mm.
De onderkant ligt bij een hoogte van ongeveer 16 mm. Doordat de MRI steeds over 1 mm
meet en daarover het gemiddelde berekent, is er geen scherpe rand te zien bij de boven- en
onderkant van het preparaat. In plaats daarvan is er een stijle lijn te zien. Het meeste water
in het preparaat is aan het begin te vinden op ongeveer 5 mm onder het oppervlak.
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Figuur 5.4: Vochtigheidprofiel MRI-meting

Door de hoeveelheid water in het preparaat op alle gemeten hoogten op te tellen, ontstaat
een grafiek die vergelijkbaar is met een massameting. Deze is weergegeven in figuur 5.5.
Uit de grafiek blijkt dat het preparaat met schimmel een veel lagere eindwaarde bereikt dan
het preparaat zonder schimmel. Na 46 uur is de massa van het preparaat zonder schimmel
echter nog steeds aan het afnemen, terwijl de massa van het preparaat met schimmel na 46 uur
nagenoeg stabiel is. De meting zonder schimmel heeft een duidelijke periodieke verstoring met
een periode van 24 uur. De meting zonder schimmel heeft ook een periodieke verstoring met
een periode van 24 uur, maar deze is minder duidelijk. Door beide metingen is een afvallende
e-macht gefit van de vorm massa = m∞+a ·exp(−t/tk). Hierin is m∞ de eindmassa, a+m∞
de hoeveelheid water op t = 0 en tk de karakteristieke tijd. Hieruit blijkt dat het preparaat
zonder schimmel een karakteristieke tijd van (14, 2 ± 0, 4) uur heeft. Het preparaat met
schimmel heeft een karakteristieke tijd van (18, 0± 0, 4) uur. De beginmassa is (43, 9± 0, 3)
a.e. voor het preparaat zonder schimmel en (45, 2±0, 3) a.e. voor het preparaat met schimmel.
De eindmassa is (25, 5 ± 0, 1) a.e. voor het preparaat zonder schimmel en (12, 3 ± 0, 3) a.e.
voor het preparaat met schimmel.
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Figuur 5.5: Hoeveelheid water in het preparaat, met en zonder schimmel. Door beide grafieken
is een e-macht gefit.
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Conclusie

De resultaten van de experimenten komen overeen met de hypothese dat schimmel het droog-
proces van gips vertraagt. Uit de massameting blijkt dat het gips zonder schimmel sneller
droogt dan het beschimmelde gips. Bij de metingen met de MRI-scanner is de karakteris-
tieke tijd van een exponentiële fit groter bij het beschimmelde preparaat dan bij het zuivere
preparaat. De verschillen zijn echter niet significant ten opzichte van de verschillen tussen de
gipspreparaten.

Op basis van de metingen kan geen keuze worden gemaakt tussen de verschillende wiskun-
dige modellen uit hoofdstuk 3. Uit Figuur 5.4 blijkt dat de hoeveelheid water als functie
van de hoogte niet te beschrijven is met behulp de van deze modellen. De waterconcentratie
is ongeveer constant aan de binnenkant van het preparaat en neemt aan de bovenkant van
het preparaat af. Uit Figuur 5.5 blijkt dat de totale waterconcentratie in het gips is wel te
benaderen is met een functie die exponentieel afneemt in de tijd. Dit komt overeen met de
benadering van de modellen waarin alleen de eerste term in een oneindige sommatie wordt
meegenomen. De theoretische fout in deze benadering is ongeveer 10%.

Het werken met gips gaat met veel onnauwkeurigheden gepaard. Bij het aanmaken van het
gips is grote precisie in acht genomen. Toch zijn de verschillen tussen de preparaten groter
dan het effect van de schimmel. Dat het profiel van het gips zich slecht laat modelleren, komt
mogelijk doordat het preparaat gemaakt is door nat gips uit te laten harden. Hierdoor is het
gips in de bulk anders van structuur dan aan het oppervlak. Eigenschappen zoals de water-
concentratie en droogsnelheid variren dan per locatie, terwijl in de modellen is aangenomen
dat deze homogeen zijn.

Het gebruik van MRI-apparatuur heeft weinig toegevoegde waarde voor het toetsen van de
modellen. Er is slechts informatie gehaald uit de sommatie van water over het profiel, wat
niet meer is dan de massameting geeft. Uit de MRI-meting is wel gebleken dat er sterke
randverschijnselen optreden en er ook in de hoogterichting inhomogeniteit is. Bij de massa-
meting kunnen echter grotere gipsmonsters worden gebruikt, waardoor de randverschijnselen
de meting minder benvloeden.
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Discussie en aanbevelingen

De meetresultaten zijn voor een groot deel bëınvloed door problemen met de meetopstelling.
Zo was er een dag- en nachtcyclus terug te vinden in de afname van de vochtigheid en bleken
enkele substraten niet op de juiste vochtigheid te zijn gekomen aan het begin van een meting.
Ook zijn er veel minder metingen bruikbaar voor analyse dan gewenst, wegens problemen met
de meetsoftware. Het regelen van luchtvochtigheid brengt een grote onnauwkeurigheid met
zich mee, net als de mate van begroeiing van een gipsmonster.

Het blijkt dat er wat betreft schimmelbestrijding meer te winnen is op het gebied van mate-
rialen dan op het doorgronden van de schimmel zelf. Eventueel vervolgonderzoek zou wel in
grote lijnen dezelfde vorm kunnen hebben. Een nauwgezette controle en sturing van lucht-
vochtigheid is aan te bevelen, niet enkel in de meetopstelling, maar ook op de plek waar het
gips wordt bevochtigd. Het gebruik van MRI-apparatuur is aan te raden als de massameting
niet genoeg informatie meer geeft en het profiel van het vocht in het monster van belang is.
De eenvoud en betere controleerbaarheid van de massaopstelling maken dat deze de voorkeur
geniet.

Wat betreft het aanmaken van het gips kan beter worden gekozen voor één groot gipsblok.
Uit de bulk hiervan kunnen dan monsters worden genomen, zodat randverschijnselen geen rol
meer spelen. Nog steeds moet er dan veel moeite worden gedaan om de afmetingen gelijk te
krijgen. Bovendien kunnen zich nog steeds inhomogeniteiten voordoen in het gips.
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