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Streszczenie:   Bazując na zebranym materiale doświad-
czalnym dotyczącym procesów desorpcji wilgoci z zaprawy 
cementowej podjęto próbę matematycznego modelowania tego 
procesu na bazie teorii dyfuzji. W tym celu wykorzystano nieli-
niowe równanie dyfuzji uwzględniające transport wilgoci za-
równo w fazie gazowej jak i adsorpcyjnej. Stwierdzono, że takie 

równanie zawierające efektywny współczynnik dyfuzji zależny 
od stanu nasycenia materiału dobrze opisuje proces desorpcji 
w szerokim zakresie zmian zawartości wilgotności w badanym 
materiale. 

Słowa kluczowe:  zaprawa cementowa, desorpcja, doświad-

czenia, model, współczynnik dyfuzji. 

1. WSTĘP 

W pracy podjęto próbę matematycznego opisu procesów 

desorpcji wilgoci, realizowanych w formie molekularnej 

wymiany masy między wilgotnym materiałem budowla-

nym, a słabiej zawilgoconym otoczeniem. Jako ośrodek 

modelowy przyjęto zaprawę cementową. Koncepcja ba-
dań laboratoryjnych, a następnie numerycznych zakładała 

wydzielenie pięciu sąsiadujących ze sobą przedziałów 

wilgotności, w odniesieniu do których przeprowadzono 

pomiary kinetyki desorpcji. Zebrane wyniki posłużyły 

do wyznaczenia współczynnika dyfuzji przypisanego 

do każdego z tych przedziałów. W każdym z nich przyj-

mował on wyraźnie różniące się wartości. Następnie 

przeprowadzono pomiar kinetyki desorpcji w odniesieniu 

do całościowego zakresu zawilgocenia, obejmującego 

pięć wcześniej wydzielonych przedziałów składowych. 

Zrealizowany eksperyment stanowił bazę i inspirację do 

podjęcia teoretycznego modelowania procesów desorpcji 
w materiale porowatym. Modelowanie matematyczne 

tych procesów wymagało przeprowadzenia uzupełniają-

cych badań dostarczających danych dotyczących  

desorpcyjnych wilgotności równowagowych odnoszących 

się do testowanych zakresów wilgotności względnych 

powietrza.  

Problem wyznaczania współczynnika dyfuzji był podej-
mowany już wielokrotnie w literaturze, np. [5]. W szcze-

gólności w dotychczasowym podejściu wykorzystano 

regułę typu t odnoszącą się do fazy wstępnej oraz regu-

łę logarytmiczną odnoszącą się do fazy zaawansowanej 

procesu desorpcji, a także zastosowano metodę czasów 

połówkowych i metodę średnich do wyznaczania współ-

czynnika dyfuzji [6, 7, 8, 9]. Metody te oparte są na li-

niowym równaniu dyfuzji, które rozwiązywano z wyko-

rzystaniem warunku pierwszego rodzaju zakładającego 

stałą wartość zawartości wilgoci na powierzchni próbki 
w ciągu całego procesu desorpcji.  

W tej pracy natomiast wykorzystano nieliniowe równanie 

dyfuzji, które rozwiązywano z wykorzystaniem warunku 

brzegowego trzeciego rodzaju [4, 13], który uwzględnie-

nia zmianę zawartości wilgoci na powierzchni próbki 

w trakcie desorpcji. Do określenia współczynnika dyfuzji 

wykorzystano tu zaawansowaną metodę optymalizacyjną 

[10, 11]. Jest to inne podejście do sposobu wyznaczania 

współczynnika dyfuzji w procesie desorpcji w stosunku 

do tych, jakie przedstawiono we wcześniejszych pracach 

autorów, a także do tych prezentowanych w literaturze 

dotyczącej  przedmiotu [1, 2, 3, 12, 14]  

2. EKSPERYMENT 

2.1. Istota pomiarów 

Wcześniej wykonywane badania, opisane m.in. w [5, 6, 

7], służyły ocenie przydatności rozmaitych niestacjonar-
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nych technik pomiarowych do wyznaczania współczynni-

ka dyfuzji zapraw cementowych w różnych dodatnich 

temperaturach i w odniesieniu do różnych zakresów sorp-

cyjnego zawilgocenia materiału. Przeprowadzone wów-

czas pomiary pozwoliły ocenić, jak wpływa na wartość 

współczynnika dyfuzji D struktura porowatości, zmienia-

jący się poziom temperatury oraz zmieniający się zakres 

testowanych wilgotności. Nawiązywano w tych badaniach 

do specyfiki pomiarów izoterm sorpcji i desorpcji. 
Do niestacjonarnych procesów sorpcji używano próbek 

o zerowej wilgotności wyjściowej – lokując je w coraz 

to wyższych wilgotnościach względnych powietrza ϕ. 
Natomiast w niestacjonarnych procesach desorpcji wyko-

rzystywano próbki o zróżnicowanym stopniu nasycenia 

wilgocią – lokując je w powietrzu o zerowej wilgotności. 

Badano tym sposobem coraz szersze, nakładające się na 

siebie zakresy wilgotności względnej powietrza ∆ϕ – przy 
czym zawsze bądź początkowa, bądź końcowa wilgotność 

stabilizowana była na poziomie zerowym. 

Mając za sobą doświadczenia zsumowane w pracy [1] 

zdecydowano się na kolejne niestacjonarne pomiary 

współczynników D, prowadząc je tym razem w odniesie-

niu do węższych, sąsiadujących ze sobą przedziałów ∆ϕ. 
Ich celem było po pierwsze przebadanie, jak zmienia się 

współczynnik D wraz ze zmianą wilgotności względnej 

powietrza ϕ. Po drugie przeprowadzenie dodatkowych 
kontrolnych obliczeń – z wykorzystaniem wyznaczonej 

dla tych przedziałów zmienności funkcyjnej D(ϕ) – w 
odniesieniu do opisu dowolnego procesu desorpcji. Na 

potrzeby obliczeń sprawdzających zdecydowano się na 

zaaranżowanie przejścia od stanu nasyconego do suchego.  

Aby zrealizować tak pomyślane zamierzenie należało 

dodatkowo przeprowadzić badania desorpcyjnych wilgot-

ności równowagowych danego materiału przy różnych 

wilgotnościach względnych otoczenia ϕ. 

2.2. Próbki 

Badania dotyczyły zaprawy cementowej czystej, pozba-
wionej dodatków i domieszek. Zaprawę wykonano 

na bazie cementu portlandzkiego i piasku kwarcowego o 

uziarnieniu do 2 mm. Proporcje cement/piasekwoda wy-

nosiły 1:3:0,5. Z takiej mieszanki wykonano komplet 

próbek walcowych o średnicy 80 mm i wysokości 160 

mm. Po jednodniowym przechowywaniu próbki rozfor-

mowano i ulokowano w kąpieli wodnej, gdzie przebywały 

do chwili wygaśnięcia procesów hydratacji. Następnie z 

części środkowej próbek walcowych pobrano krążki 

o grubości 10 mm. Po oczyszczeniu próbki krążkowe 

zaizolowano na pobocznicy, zapewniając tym samym 
późniejszą wymianę wilgoci tylko przez dwie powierzch-

nie czołowe. Przeznaczone do badań desorpcji próbki 

w kształcie dysków o średnicy 80 mm i wysokości 10 mm 

przedstawia rys. 1.  
 

 

Rys. 1. Próbka z zaprawy cementowej. 
Fig. 1. The sample of cement mortar. 
 

2.3. Badania kinetyki desorpcji 

Zasadnicze pomiary desorpcyjne poprzedzał kilku mie-

sięczny okres wilgotnościowego kondycjonowania pró-

bek. Sprowadzało się to do umieszczenia uprzednio wy-

suszonych  próbek w stałych warunkach cieplno-

wilgotnościowych i przechowywania ich aż do momentu 

ustabilizowania się ich wilgotności i zakończenia proce-

sów wymiany masy, co trwało ok. 4 miesiące. Ten etap 

wstępny realizowany był według schematu: T=20°C, 

ϕ: 0% → 30%, 0% → 50%, 0% → 75%, 0% → 85%, 

0% → 97%. Stałą temperaturę w trakcie wielomiesięcz-
nego eksperymentu zapewniono wykorzystując komory 

termostatyczne. W ich wnętrzu umieszczono po jednym 

eksykatorze z nasyconymi roztworami wodnymi następu-

jących soli: CaCl2, Ca(NO3)2, NaCl, KCl oraz dwa eksy-

katory z roztworem K2SO4. Moment ustabilizowania się 
masy poszczególnych próbek był jednocześnie począt-

kiem pomiarów desorpcyjnych. 

Próbki o wilgotnościach równowagowych, odpowiadają-

cych pięciu zaaranżowanym wcześniej klimatom, zostały 

przeniesione do sześciu oddzielnych desykatorów o wil-

gotnościach niższych od wcześniej stabilizowanych, 

a mianowicie ϕ = 0%, 12%, 30%, 50%, 75%, 85%. Poza 
używanymi wcześniej roztworami higrostatycznymi do-

datkowo przygotowano wodny roztwór nasycony LiCl, 

który służył do stabilizowania wilgotności względnej po-

wietrza na poziomie ϕ = 12%. Zasadniczy eksperyment 
desorpcji realizowany był według następującego schema-

tu: ϕ: 30% → 12%, 50% → 30%, 75% → 50%, 

85% → 75%, 97% → 85% dla T = 20°C. Obszerniejszy 
opis tych badań, dotyczących także innych zapraw, za-

mieszczono w [5]. Dodatkowo przeprowadzono pomiary 

desorpcyjne obejmujące niemal pełen zakres wilgotności 

higroskopijnych ϕ: 97% → ≈0%. Próbki krążkowe prze-

chowywane dotąd nad roztworem K2SO4 przeniesiono do 
desykatora z żelem krzemionkowym, który służył do osu-

szania powietrza w otoczeniu próbek. W każdym z sze-

ściu cykli badano po trzy próbki krążkowe danej zaprawy. 

Pomiary zmieniającej się masy prowadzono w pierwszych 

dniach trwania procesu desorpcji stosunkowo często, 

a w późniejszym etapie wprowadzając coraz dłuższe od-
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stępy czasowe. Badania w poszczególnych cyklach pro-

wadzono przez okres od 3 do 4 miesięcy, a kończono 

z chwilą osiągnięcia stanu zbliżonego do równowagi hi-

groskopijnej.  

W odniesieniu do przeprowadzonych pomiarów desorpcji 

w dalszych opisach przyjęto następujące oznaczenia te-

stowanych przedziałów wilgotności względnych powie-

trza: ∆ϕ1 = 30→12%, ∆ϕ2 = 50→30%, ∆ϕ3 = 75→50%, 

∆ϕ4 = 85→75%, ∆ϕ5 = 97→85% oraz ∆ϕ = 97→ok. 0%. 
 

2.4. Badania desorpcyjnych wilgotności równowa-
gowych 

Niezależnie od badań kinetyki procesów desorpcji prze-

prowadzono dodatkowy eksperyment, którego celem było 

wyznaczenie izotermy desorpcji obejmującej swoim za-
sięgiem możliwie szeroki zakres wilgotości względnych 

powietrza ϕ. Pomiary przeprowadzono w temperaturze 
20°C, przy wilgotnościach odpowiadających granicom 

wyżej opisanych przedziałów ∆ϕ1, ∆ϕ2, ∆ϕ3, ∆ϕ4, ∆ϕ5. 
Do stabilizowania wilgotności względnej powietrza na 

poziomie ϕ = 12%, 30%, 50%, 75%, 85%, 97% wykorzy-
stano analogiczne jak opisane powyżej roztwory higrosta-

tyczne. Dodatkowo, aby dogęścić punkty na wykresie 

izotermy przeprowadzono pomiary dla wilgotności 

ϕ = 62%, stabilizując ją przy użyciu wodnego nasyconego 
roztworu NH4NO3.  

W każdym z desykatorów umieszczano po trzy próbki 

wcześniej nasycone wodą i przechowywano je w tych 

klimatach aż do momentu osiągnięcia desorpcyjnej wil-

gotności równowagowej. Uzyskane średnie materiałowe 

wilgotności równowagowe [kg/m
3
] przedstawiono gra-

ficznie na rys. 2. 

 
 

 

Rys. 2. Izoterma desorpcji zaprawy cementowej. 
Fig. 2. Desorption isotherm for the cement mortar. 

3. MODELOWANIE 

Dysponując danymi eksperymentalnym pozwalającymi 

wyznaczyć krzywe desorpcji w wyznaczonych przedzia-

łach zmian wilgotności względnej ∆ϕi podjęto próby do-
pasowania krzywych teoretycznych wynikających z roz-

wiązania numerycznego nieliniowego równania dyfuzji 
do krzywych doświadczalnych. Dążono do wykazania, że 

w przypadku radykalnej przebudowy zawartości wilgoci 

w obrębie materiału porowatego konieczne jest uwzględ-

nienie wilgotnościowej zmienności współczynnika dyfu-

zji w celu zapewnienia pożądanej dokładności opisu tego 

rodzaju procesów.  

Opracowując model kinetyki desorpcji wilgoci z zaprawy 

cementowej przyjęto, że rozpatrywany materiał jest kapi-

larno-porowaty. Rozważono kinetykę desorpcji z poje-

dynczej kapilary cylindrycznej o promieniu R, której po-

wierzchnia boczna ma właściwości adsorpcyjne w sto-

sunku do pary zawartej w powietrzu.  
Założono, że szybkość adsorpcji i desorpcji jako procesu 

powierzchniowego jest tak duża, że w dowolnym przekro-

ju kapilary faza ciekła i adsorpcyjna spełniają warunki 

równowagi. Zgodnie z tymi założeniami szybkość de-

sorpcji wilgoci z kapilary zależy tylko od szybkości prze-

noszenia masy w obu fazach.  

Punktem wyjścia do opracowania równania różniczkowe-

go dyfuzji jest bilans masy w objętości elementarnej kapi-

lary πR
2
dx, a mianowicie: 
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               (1) 

gdzie C oznacza stężenie pary w powietrzu znajdującym 

się w kapilarze [kg/m
3
], natomiast Cs stężenie powierzch-

niowe wilgoci w fazie adsorpcyjnej [kg/m
2
], D jest 

współczynnikiem dyfuzji pary znajdującej się w kapilarze 

[m
2
/s], Ds jest współczynnikiem dyfuzji wilgoci w fazie 

adsorpcyjnej [m
2
/s]. 

Równania izoterm desorpcji wilgoci z powierzchni kapi-

lar są na ogół nieliniowe. W rozpatrywanym przypadku 

przyjęto liniowy charakter tego równania, czyli 

Cs = HsC                                         (2) 

gdzie Hs jest stałą Henry’ego [m]. 

Podstawiając równanie izotermy desorpcji (2) do równa-

nia bilansu (1) i po podzieleniu stronami oraz uporządko-

waniu otrzymuje się następujące równanie dyfuzji: 
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gdzie efektywny współczynnik dyfuzji Def przyjmuje po-

stać: 
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Warunek brzegowy trzeciego rodzaju dla wymiany wil-

goci na powierzchni próbki x = l ma postać 
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Uwzględniając w tym warunku równanie desorpcji (2) 
otrzymuje się po uporządkowaniu 
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gdzie kef oznacza efektywny współczynnik konwekcyjnej 

wymiany wilgoci między próbką a otoczeniem 
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Drugi warunek brzegowy stanowi warunek symetrii roz-

kładu wilgoci wzdłuż grubości próbki, czyli 

 0
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Jako warunek początkowy przyjęto stały rozkład stężenia 

pary w powietrzu znajdującym się w kapilarze w chwili 
początkowej procesu desoprcji 

00
),( CtxC

t
=

=

                           (9) 

Współczynniki Def i kef były wyznaczane przez dopaso-

wanie krzywych desorpcji wynikających z rozwiązania 

równania dyfuzji (3) z warunkami brzegowymi (6) i (8) 

oraz warunkiem początkowym (9) do krzywych desorpcji 

wyznaczonych doświadczalnie.  
Na podstawie danych doświadczalnych procesu desorpcji 

sporządzono wykresy ubytku masy wilgoci mc = mt – ms 

w czasie t, gdzie mt oznacza aktualną masę próbki, a ms 

oznacza masę próbki suchej (rys. 3). Jak można zauważyć 

na podstawie tych wykresów, czas dochodzenia do stanu 

równowagi w każdym przedziale zmian wilgotności 

względnej powietrza był prawie taki sam, niezależnie od 

długości przedziału. W każdym przedziale można zaob-

serwować szybszy spadek wilgotności próbki na początku 

procesu i powolne dochodzenie do stanu równowagi w 

końcowej fazie procesu. Zauważmy też, że końcowa war-

tość wilgotności próbki dla końca przedziału wilgotności 
jest początkową wartością wilgotności próbki w przedzia-

le następnym. Oznacza to że prędkości ubytku wilgoci, 

a zatem również współczynniki dyfuzji dla tej samej za-

wartości wilgoci w próbce, ale liczonymi dla sąsiednich 

przedziałów zmian wilgotności względnej powietrza, są 

funkcjami nieciągłymi na granicy przedziałów.  

 

 

Rys. 3. Wykresy zmian w czasie średniej zawartości wilgoci 
w próbkach dla poszczególnych przedziałów zmian wilgotności 
względnej powietrza. 
Fig. 3. Decrease of averages moisture content in time in the 
samples for the individual ranges of air relative humidity  
change. 

Numerycznie wyznaczone współczynniki dyfuzji dla wy-

żej sformułowanych nieliniowych zagadnień początkowo- 

brzegowych w odniesieniu do testowanych cykli zmian 

zawartości wilgoci w badanych próbkach przedstawiono 

na rys. 4.  

 

 

Rys. 4. Zależność współczynnika dyfuzji od zawartości wilgoci 
w próbce dla poszczególny przedziałów zmienności wilgotności 
względnej powietrza. 
Fig. 4. Dependence of diffusion coefficient on the moisture con-
tent in the sample for the individual ranges of relative humidity 
change. 
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Na rys. 4 wielkość fi(t) określa względną zawartość wil-

goci w próbce dla danego przedziału zmienności wilgot-

ności powietrza, tj. stosunek aktualnej zawartości masy 

wilgoci do maksymalnej zawartości masy wilgoci 

w próbce. Zatem fi = 1 oznacza względną zawartość wil-

goci w próbce na początku procesu desorpcji, a fi = 0 

oznacza względną zawartość wilgoci w próbce na końcu 

procesu desorpcji dla i-tego przedziału zmienności wil-

gotności względnej powietrza. 
Z rysunku 4 wynika, że współczynniki dyfuzji zmieniają 

się wraz zawartością wilgoci oraz, że wartości tych 

współczynników dla poszczególnych przedziałów różnią 

się od siebie. Najwyższe wartości spośród wszystkich 

badanych przedziałów składowych osiąga współczynnik 

dyfuzji w przedziale ∆ϕ3, nieco niższą wartość w prze-

dziale ∆ϕ1 natomiast w przedziałach ∆ϕ2, ∆ϕ4, ∆ϕ5 
współczynnik ten przejmuje najniższe i w przybliżeniu 

równe wartości. Powyższe dane sugerują istnienie pew-

nego ekstremum (maksimum) współczynnika dyfuzji 

w zakresie wilgotności względnych dla ∆ϕ4 = 75 → 50%. 

4. PODSUMOWANIE 

Przedmiotem rozważań był proces desorpcji  wilgoci 

z higroskopijnego materiału porowatego, jakim jest za-

prawa cementowa. Celem było określenie współczynnika 

dyfuzji przez dopasowanie krzywej teoretycznej wynika-
jącej z rozwiązania nieliniowego równania dyfuzji do 

krzywych desorpcji wyznaczonych doświadczalnie. Do-

pasowania dokonywano stosując procedurę optymaliza-

cyjną opartą na stochastycznym algorytmie politopowym. 

Uzyskane rezultaty zilustrowano na rys. 5. 

 

Rys. 5. Porównanie dopasowania krzywych teoretycznych do 
danych doświadczalnych na gruncie teorii nieliniowej (linia 
ciągła) i liniowej (linia przerywana).  
Fig. 5. Comparison of adjusting of the theoretical curves  to the 
experimental data applying non-linear (solid line) and linear 
(dot line) theory. 

Rysunek 5 przedstawia dopasowanie do doświadczalnej 

krzywej desorpcji dla zakresu zmienności wilgotności 

względnej ∆ϕ = 97 → ok. 0% krzywymi teoretycznymi 
otrzymanymi z rozwiązania liniowego dyfuzji ze stałym 

(uśrednionym) współczynnikiem dyfuzji i z rozwiązania 

nieliniowego ze współczynnikiem dyfuzji zależnym od 

stanu zawilżenia materiału. 

Widoczna jest zasadnicza różnica w dopasowaniu krzy-

wej teoretycznej wynikającej z rozwiązania równania 

liniowego i krzywej doświadczalnej. Natomiast krzywa 
teoretyczna wynikająca z rozwiązania równania nielinio-

wego dobrze odzwierciedla  krzywą doświadczalną. Wy-

nika stąd, że proces desorpcji ma charakter nieliniowy 

i może być modelowany na gruncie teorii dyfuzji 

ze współczynnikiem dyfuzji zdecydowanie zależnym 

od zawartości wilgoci. 

NONLINEARITY OF MOISTURE DESORPTION IN PO-
ROUS BUILDING MATERIAL 

Summary:   In this paper an attempt of mathematical model-
ing of desorption processes on the basis of diffusion theory was 
made. Based on the experimental data concerning sorp-

tion/desorption processes in cement mortar samples, a nonlinear 
diffusion theory with the diffusion coefficient being a function 
of variable in time moisture concentration was applied. The 
main aim of these studies is to determine such a coefficient 
through adjusting of the theoretically appointed desorption iso-
therms to the experimental ones. The validation of the deter-
mined in this way general diffusion coefficient was accom-
plished through comparison of the theoretical curves of desorp-

tion with a suitable experimental data for narrow and broad 
ranges of the air humidity changes. The final conclusion is that 
the moisture transfer in hygroscopic porous materials can be 
modeled with a nonlinear diffusion theory, in which the diffu-
sion coefficient is a function of moisture content. The new ma-
terial in this paper concerns very long time measurements in 
desiccators and evaluation of the diffusion coefficient by ad-
vanced optimization algorithm. It was stated that the nonlinear 
diffusion equation with the effective diffusion coefficient de-

pendent on the degree of saturation well describe the desorption 
process in a wide range of moisture content variation. 
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