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Słowa kluczowe:  Sól obecna w porach materiałów budowla-
nych wpływa niekorzystnie na trwałość konstrukcji. W poniż-
szym artykule analizowano zjawiska wilgotnościowe zachodzą-
ce w zaprawie cementowej zawierającej czystą wodę oraz różne 
stężenia roztworu NaCl w wodzie. Wyznaczono eksperymental-
nie izotermy sorpcji jako funkcję wilgotności względnej oraz 
stężenia soli. Wyniki badań ekstrapolowano przy pomocy 
sztucznych sieci neuronowych o topologii 2-4-1 w wyniku cze-

go otrzymano ciągły rozkład zarówno izoterm sorpcji jak rów-
nież jej dwóch pochodnych cząstkowych. Wykonano symulacje 
numeryczne wysychania zaprawy cementowej zawierającej 
czystą wodę oraz różne stężenia soli NaCl. 

Słowa kluczowe:  izotermy sorpcji, sól NaCl, sieci neuronowe, 

transport wilgoci, zaprawa cementowa. 

1. WSTĘP 

Zjawiska transportu wilgoci i soli zachodzące w materia-

łach kapilarno-porowatych są niezwykle istotne w aspek-

cie trwałości konstrukcji budowlanych. Wytrącaniu się 

soli w porach towarzyszy dodatkowe ciśnienie zwane 
ciśnieniem krystalizacji a także wykwity pojawiające się 

na powierzchniach. Wilgoć oraz różnego rodzaju związki 

chemiczne (najczęściej sole), rozpuszczone w cieczy po-

rowej, powodują istotne zmiany w budowie oraz właści-

wościach materiałów, np. w wyniku procesów hydratacji 

cementu, wyługowywania, karbonatyzacji, [1, 2]. Zjawi-

ska te wpływają na strukturę porowatości, od której  

w istotny sposób zależy przebieg procesów transporto-

wych. Sól wytrącająca się w porach powoduje zarówno 

ich blokowanie, jak również efekty energetyczne związa-

ne z wydzielaniem się ciepła krystalizacji [3].  

Podstawowym parametrem opisującym stan wilgotno-
ściowy materiału porowatego jest izoterma sorpcji. Okre-

śla masę wody zaadsorbowanej bądź wykondensowanej 

na wewnętrznej powierzchni materiału przy określonej 
wilgotności względnej otaczającego powietrza. Do wy-

znaczania izoterm sorpcji powszechnie jest stosowana 

metoda nasyconych wodnych roztworów soli, polegająca 

na umieszczeniu próbki materiału w szczelnie zamknię-

tym eksykatorze zawierającym nasycony roztwór soli [4]. 

Sól powoduje obniżenie ciśnienia pary wodnej nasyconej 

nad roztworem a tym samym zmniejszenie wilgotności 

względnej w zamkniętym eksykatorze, np.: LiCl – 11%, 

K2CO3 – 43%, NaCl – 75%, KCl – 84%, K2SO4 – 97% 

itd. Wykonuje się dwa rodzaje badań w celu analizy zja-

wiska sorpcji. Podczas pierwszego używa się materiału 
wysuszonego, który adsorbuje wodę – izotermy adsorpcji. 

W drugim rodzaju eksperymentów w eksykatorze 

umieszcza się próbkę wstępnie nasyconą wodą, która wy-

sycha – izotermy desorpcji. Przy określonym poziomie 

wilgotności względnej otaczającego powietrza izoterma 

desorpcji leży nad izotermą adsorpcji. Zjawisko to jest 

nazywane histerezą sorpcji wilgoci. Można je wytłuma-

czyć w oparciu o model ciała kapilarno-porowatego. 

Przyjmuje się, że kapilary mają zmienną wzdłuż długości 

średnicę, na przemian większą i mniejszą. Ponadto, zjawi-

sku adsorpcji wilgoci towarzyszy kondensacja kapilarna, 

która jest wynikiem faktu, iż ciśnienie pary wodnej nasy-
conej nad powierzchnią wypukłą jest mniejsze niż ciśnie-

nie pary wodnej nasyconej nad powierzchnią płaską. Hi-

sterezę sorpcji wilgoci można numerycznie modelować 

za pomocą sztucznych sieci neuronowych [5]. 

We wszystkich dostępnych autorom opracowaniach przy-

jęto, że pory materiału nie zawierają żadnej innej substan-

cji poza wodą (w przypadku desorpcji). W rzeczywistości 

jednak w porach pojawiają się różne związki chemiczne 

w tym sole. Wnikają one do struktury materiału ze śro-

dowiska zewnętrznego razem z wodą podciąganą kapilar-

nie z gruntu, dróg lub chodników, razem z wodą desz-
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czową, bądź mogą być wypłukiwane ze szkieletu w sku-

tek wyługowywania. Zanieczyszczenia te w znaczący 

sposób zmieniają właściwości powierzchni wewnętrznej 

materiału oraz cieczy porowej a tym samym wpływają na 

izotermy sorpcji. 

W poniższym artykule przedstawiono wyniki badań izo-

term desorpcji próbek wykonanych z zaprawy cemento-

wej zawierającej czystą wodę i dwa roztwory soli NaCl 

o różnym stężeniu (12 % i 24 %). Badania doświadczalne 
przeprowadzono przy wykorzystaniu metody nasyconych 

roztworów soli. Otrzymane wyniki aproksymowano przy 

użyciu sztucznych sieci neuronowych. Procedurę aprok-

symacyjną dołączono do programu HMTRA_SALT [6] 

przy pomocy, którego wykonano symulacje komputerowe 

procesu wysychania próbek zawierających czystą wodę 

i roztwory soli NaCl o różnym stężeniu. Otrzymane wy-

niki porównano w ostatnim paragrafie. 

2. BADANIA EKSPERYMENTALNE 

2.1. Próbki zaprawy cementowej 

a 

b 

Rys.1. Skumulowana (a) i różniczkowa (b) krzywa rozkładu 
wielkości porów zaprawy cementowej. 
Fig.1 Cumulative (a) and differential (b) pore size distribution 
curves of cement mortars. 

Do badań eksperymentalnych wykorzystano próbki za-

prawy cementowej otrzymanej z następującej receptury: 

CEMI 32,5R – 538 kg/m
3
, piasek (zgodny z PN:EN 196-

1:2005) – 2385 kg/m
3
, woda – 277 kg/m

3
. Wyniki badań 

porozymetrycznych przedstawiono na rys.1a,b. Po zafor-

mowaniu próbki dojrzewały w wodzie przez 3 miesiące. 

Następnie zostały pocięte na plastry o rozmiarach 

20x20x2-3 mm i wysuszone do stałej masy. Tak przygo-

towane próbki nasączono czystą wodą i dwoma roztwo-
rami soli NaCl o stężeniu 12 % i 24 %. Objętość każdej 

z próbek wynosiła 0,8-1,2 cm
3
, zatem była większa od 

objętości reprezentatywnej dla zaprawy cementowej. Wa-

runek ten musi być spełniony, jeśli chcemy uzyskać wia-

rygodne wyniki. Zaprawa cementowa jest materiałem 

izotropowym, zatem nie jest konieczne narzucenie dodat-

kowych wymagań na relacje pomiędzy poszczególnymi 

wymiarami próbek. Jeden wymiar był znacząco mniejszy, 

w celu przyspieszenia dyfuzji pary wodnej w obrębie ma-

teriału. 

2.2. Badania izoterm desorpcji 

Do wyznaczenia izoterm desorpcji wykorzystano metodę 

nasyconych roztworów soli. Użyto następujące sole (wil-

gotność względna nad roztworem nasyconym): LiCl 

(RH = 11%), K2CO3 (RH = 43%), Mg(NO3)2 (RH = 54%), 

NaCl (RH = 75%), KCl (RH = 83%), K2SO4 (RH = 96%). 

Temperatura i wilgotność względna wewnątrz eksykato-

rów była monitorowana przy pomocy czujników. Mak-

symalne odchylenia od wartości średniej nie przekraczały: 
2
o
C dla temperatury i 3% dla wilgotności względnej.  

 

Rys.2. Zawartość wilgoci w próbkach zawierających różną kon-
centrację soli dla następujących wilgotności względnych 

RH = 11%, 43%, 54.  
Fig.2. Moisture content of samples containing different concentra-
tion of salt for various relative humidity: RH = 11%, 43%, 54%. 

 

Próbki ważono co 1 miesiąc. Po ośmiu miesiącach od 

momentu włożenia próbek do eksykatorów masa próbek 

nie ulegała już zmniejszeniu. Zważono wszystkie próbki 
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a następnie wysuszono do stałej masy w temp. 105
o
C. 

W wyniku tego otrzymano masy próbek suchych bez soli, 

masy próbek suchych zawierających sól oraz masy pró-

bek zawilgoconych wraz z solą (w termodynamicznej 

równowadze z otaczającym powietrzem o określonej wil-

gotności względnej). 

 

 

Rys.3. Zawartość wilgoci w próbkach zawierających różną kon-
centrację soli dla następujących wilgotności względnych 
RH = 75%, 83%, 96%. 
Fig.3. Moisture content of samples containing different concentra-
tion of salt for various relative humidity: RH = 75%, 83%, 96%. 

 

Wynik pomiarów przedstawiono na rys. 2, 3. Dla najniż-

szych wilgotności względnych (11% i 43%) nie zaobser-

wowano zmian zawartości wody w próbkach wraz 

z zmieniającą się koncentracją soli. Dla wyższych wilgot-

ności względnych (54% - 96%) zawartość wilgoci jest 

wprost proporcjonalna do koncentracji soli. Współczyn-

nik proporcjonalności zmienia się od wartości 0,314 dla 

RH = 54 % aż do wartości 4,159 dla najwyższej analizo-

wanej wilgotności względnej RH = 96 %. Dodatkowo 

zbadano zawartość wody dla próbek zawierających sól 
i bez soli przebywających w środowisku o wilgotności 

względnej wynoszącej 100 %. W wyniku działania siły 

grawitacji część wody wypłynęła z próbek. Po ośmiu 

miesiącach stopień nasycenia porów cieczą (wyrażony 

jako stosunek objętości cieczy w porach do całkowitej 

objętości porów) wszystkich próbek wynosił ok. 0,69. 

Wyniki te były istotne podczas procedury aproksymacyj-

nej z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych. 

Sól obecna w porach materiału może występować 

w dwóch fazach: w roztworze i w fazie stałej, zaadsorbo-

wana na powierzchni szkieletu. Zależność pomiędzy ilo-

ścią soli w roztworze a solą w fazie stałej jest określona 
przez krzywą adsorpcji soli. Można ją modelować przy 

pomocy izoterm Freundlicha za pomocą równania [6]: 

m

fb CKC ⋅=
         (1) 

gdzie Cb jest koncentracją soli zaadsorbowanej, Cf jest 

koncentracją soli rozpuszczonej, m i K są stałymi materia-

łowymi równymi 4 oraz 3,5·10
-5

 odpowiednio. 

3. APOKSYMACJA SZTUCZNYMI SIECIAMI 
NEURONOWYMI 

W prezentowanych badaniach wykorzystano sztuczną 

sieć neuronową z nieliniową, sigmoidalną funkcją 

aktywacji. Ten typ sieci jest powszechnie używany jako 

narzędzie aproksymacyjne dla większości szukanych 
funkcji [7]. Ponadto może on być przydatny podczas 

aproksymacji pochodnych cząstkowych nieznanej funkcji 

[8]. Ta druga własność jest bardzo istotna zwłaszcza 

w przypadku analizowanego zagadnienia. Pochodne 

cząstkowe stopnia nasycenia porów cieczą pojawiają się 

bezpośrednio w równaniach parcjalnego bilansu mas 

poszczególnych składników. Znając wartości funkcji 

aproksymujących w dowolnym punkcie nie ma 

konieczności numerycznego wyznaczania pochodnych, 

np. metodą różnic skończonych, co zazwyczaj wiąże się 

z generowaniem dość znaczących błędów. Podczas 
testowania sztucznych sieci neuronowych wykorzystano 

pakiet ffnet [9], który został opracowany przez drugiego 

autora prezentowanego artykułu. Narzędzie to pozwala 

również na testowanie różnych topologii danej sieci. 

Prosta sieć o topologii 2-4-1 okazała się 

najefektywniejsza dla analizowanego zagadnienia. Po 

etapie testowania, opracowano procedury 

aproksymacyjne w języku FORTRAN 90 

i zaimplementowano je w pakiet HMTRA_SALT [10].  

 

 
Rys.4. Aproksymacja stopnia nasycenia porów cieczą jako 
funkcja wilgotności względnej i koncentracji soli. 
Fig.4. Approximation of the degree of saturationas a function of 
relative humidity and salt concentration. 

 

Stopień nasycenia porów cieczą jest funkcją dwóch 

zmiennych: wilgotności względnej (ciśnienia kapilarnego) 
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oraz koncentracji soli. Podczas zadania aproksy-

macyjnego przyjęto, że wilgotność względna może się 

zmieniać od 0 % do 100 % natomiast stężenie wodnego 

roztworu soli od 0 kg/kg do 0,265 kg/kg. W badaniach 

eksperymentalnych wykazano, że stopień nasycenia 

porów wodą może się zmieniać od 0 do 0,69. Podczas 

trenowania sztucznych sieci neuronowych wykorzystano 

wszystkie 54 posiadane wyniki eksperymentalne. 

Aproksymowany stopień nasycenia porów cieczą jako 
funkcja wilgotności względnej oraz koncentracji soli 

przedstawiono na rys.4. Można zauważyć na rys.4, że 

zwłaszcza dla wyższych wilgotności względnych stopień 

nasycenia porów cieczą zależy od koncentracji soli. Im 

wyższa jest koncentracja soli w porach materiału tym 

większy jest stopień nasycenia porów cieczą. Na rys. 5 

przedstawino aproksymacje pochodnych czastkowych 

stopnia nasycenia porów cieczą względem wilgotności 

względnej (a) oraz koncentracji soli rozpuszczonej (b).  

a 

b 

Rys.5. Aproksymacja pochodnych cząstkowych stopnia 
nasycenia porów cieczą względem (a) wilgotności względnej 
oraz (b) koncentracji soli. 

Fig.5. Approximation of partial derivatives of the degree of 
saturation: with respect to (a) relative humidity and with respect 
to (b) the salt concentration. 

 

Pomimo dość nieregularnych zachowań zwłaszcza krzy-

wych opisujących pochodne cząstkowe, procedura aprok-

symacyjna z wykorzystaniem sztucznych sieci neurono-

wych okazała się bardzo skuteczna. Umożliwiła ona sy-

mulacje numeryczne procesu wysychania zaprawy ce-

mentowej zawierającą czystą wodę oraz roztwory soli 

NaCl o różnym stężeniu. 

4. SYMULACJA WYSYCHANIA ZAPRAWY CE-
MENTOWEJ 

4.1. Model matematyczny, rozwiązanie numeryczne 

Do opisu sprzężonych zjawisk cieplno-wilgotnościowych 

i transportu soli zastosowano model matematyczny za-

proponowany i szczegółowo opisany w [10, 11]. Model 

składa się pięciu równań bilansowych: parcjalnych bilan-

sów masy soli, wody (woda w stanie ciekłym + para 

wodna) i suchego powietrza, bilansu energii ośrodka wie-
lofazowego oraz bilansu pędu szkieletu ośrodka. 

Uwzględniono przemiany fazowe wody: kondensacja - 

parowanie i adsorpcja - desorpcja, a także rozpuszczanie - 

wytrącanie się soli. Wyżej wspomnianym przemianom 

towarzyszą efekty energetyczne – wydzielanie bądź po-

chłanianie ciepła. Ciepło może być przenoszone konwek-

cyjnie, poprzez radiację lub przewodzenie.  

Jako zmienne stanu modelu przyjęto: ciśnienie gazu p
g
, 

ciśnienie kapilarne p
c
 = p

g
 – p

w
, gdzie p

w
 jest ciśnieniem 

wody, masowe stężenie soli w roztworze ω, temperaturę 
T oraz wektor przemieszczeń u – dla zadania dwuwymia-

rowego u = [ux, uy]. Własności materiałowe, takie jak 

gęstość i lepkość dynamiczna cieczy, stopień nasycenia 
porów cieczą, przepuszczalność ośrodka i porowatość 

zależą od temperatury, zawartości wilgoci i soli są, więc 

funkcjami zmiennych stanu.  

Ze względu na ograniczoną ilość miejsca przedstawione 

zostaną tylko dwa z wyżej wspomnianych równań modelu 

matematycznego: bilans masy wilgoci i soli. 

Równanie bilansu masy wilgoci powstało w wyniku zsu-

mowania bilansu masy wody ciekłej oraz pary wodnej 

w celu wyeliminowania członów źródłowych opisujących 

z jednej strony ubytek wody ciekłej wskutek parowania, 

z drugiej zaś przyrost masy pary wodnej w skutek paro-

wania. Uwzględniono adwekcyjny transport masy wody 
ciekłej, adwekcyjny i dyfuzyjny strumień pary wodnej. 

Można zauważyć, że w równaniu (2) występują bezpo-

średnio stopień nasycenia porów cieczą jak również jego 

dwie pochodne cząstkowe. Równanie bilansu masy wil-

goci ma postać: 
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gdzie 
v

g
J  opisuje dyfuzyjny transport pary wodnej wy-

wołany gradientem koncentracji cząstek pary wodnej, 

natomiast 
ws

j  adwekcyjny strumień cieczy wywołany 

gradientem ciśnienia kapilarnego, który jest opisany przy 

pomocy rozszerzonego prawa Darcy’ego. 

Bilans masy soli uwzględnia zarówno sól rozpuszczoną w 

cieczy porowej jak również zaadsorbowaną (wytrąconą) 

na powierzchni wewnętrznej porów. Krzywa retencji soli 

opisuje zależność pomiędzy solą rozpuszczoną a wytrą-

coną. Dla części materiałów budowlanych (cegła, beton, 

zaprawa cementowa, zaczyn cementowy) zależność ta 

może być modelowana za pomocą izoterm sorpcji Lang-

muir’a bądź, Freundlich’a [6]. Sól może się przemiesz-
czać tylko w fazie ciekłej. Wyróżnia się dwa rodzaje 

transportu soli: adwekcyjny i dyfuzyjny. Ostatecznie 

równanie parcjalnego bilansu masy soli ma postać: 
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   (3) 

gdzie J opisuje dyspersyjny strumień soli. 

Aby rozwiązać równania modelu matematycznego po-

trzebna jest znajomość warunków początkowych i brze-

gowych. Warunki początkowe określają stan ośrodka 
(wartości zmiennych stanu) w pewnej określone chwili 

początkowej t0. Natomiast warunki brzegowe określają 

wartości zmiennych stanu (I typu - Dirichleta) lub stru-

mieni z nimi stowarzyszonych (II typu - Neumana) na 

brzegu podczas trwania analizowanych procesów. 

Do rozwiązania otrzymanych równań różniczkowych 

modelu matematycznego wykorzystano następujące me-

tody numeryczne: metodę elementów skończonych w celu 

rozwiązania pochodnych przestrzennych, metodę różnic 

skończonych do rozwiązania pochodnych po czasie oraz 

metodę Newtona-Raphsona do linearyzacji układu rów-

nań nieliniowych. Bazując na wyżej wymienionych me-
todach numerycznych, opracowano badawczy program 

komputerowy HMTRA_SALT [10,11]. Model matema-

tyczny i program komputerowy wielokrotnie weryfiko-

wano dla stanu całkowitego i częściowego nasycenia po-

rów cieczą. 

4.2. Symulacje numeryczne wysychania zaprawy 
cementowej 

Symulacje numeryczne procesu wysychania zaprawy 

cementowej wykonano dla próbek o długości 10 cm. 

Obliczenia wykonano dla trzech przypadków: przypadek 
1 – zaprawa zawilgocona czystą wodą, przypadek 2 – 

zaprawa zawilgocona roztworem soli NaCl w wodzie 

o stężeniu 10%, przypadek 3 - zaprawa zawilgocona 

roztworem soli NaCl w wodzie o stężeniu 20%. 

Początkowy stopień zawilgocenia materiałów dla 

wszystkich analizowanych przypadków był taki sam 

i wynosił 72 kg/m
3
.  

Wysychanie było spowodowane przez gwałtowne 

obniżenie się wilgotności względnej otaczającego 

powietrza do wartości 50 %. Przyjęto, że boczne 

powierzchnie próbki są nieprzepuszczalne dla wilgoci; 
analizowano przypadek 1D. Temperatura podczas całego 

zadania była stała i wynosiła 20
o
C. Na rys.6 

przedstawiono ubytek masy wody dla wszystkich 

analizowanych przypadków. 

 

 

Rys.6. Względny ubytek wody podczas jednego roku dla 
wszystkich analizowanych przypadków. 
Fig.6. Relative water mass loss for all analyzed cases during one 
year. 

 

Można zauważyć, że najwolniej wysycha materiał zawie-

rający najwyższe stężenie soli. Cząsteczki soli mogą się 

przemieszczać tylko, gdy są rozpuszczone w wodzie. 

Podczas wysychania, wskutek gradientu ciśnienia kapi-

larnego, woda przemieszcza się w kierunku powierzchni, 

skąd paruje. Sól nie może odparować, dlatego jej koncen-
tracja w warstwie przypowierzchniowej gwałtownie ro-

śnie zwłaszcza w pierwszym okresie wysychania – rys.7. 

Tworzy się znaczny gradient koncentracji soli. Następnie 

w wyniku dyfuzji następuje powolny transport cząsteczek 

soli w kierunku do wnętrza w wyniku, czego stężenie soli 

w warstwach przypowierzchniowych stopniowo maleje.  
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Rys.7. Profile soli rozpuszczonej w pierwszym okresie wysy-
chania. 

Fig.7. Profiles of dissolved salt concentration for case 2 in surface 
layer. 

5. WNIOSKI I UWAGI KOŃCOWE 

Wyznaczono izotermy desorpcji zaprawy cementowej 

zawierającej roztwór soli NaCl o różnym stężeniu. Sól ma 

istotny wpływ na zawartość wilgoci w materiałach poro-
watych zwłaszcza tych o rozwiniętej strukturze we-

wnętrznej – materiały cementowe. Im większa jest kon-

centracja soli w porach materiału tym więcej wody on 

zaadsorbuje z powietrza przy danej (stałej) wilgotności 

względnej. 

Sztuczne sieci neuronowe mogą służyć jako bardzo wy-

dajne narzędzie aproksymacyjne podczas wyznaczania 

stopnia nasycenia porów cieczą oraz jego dwóch pochod-

nych cząstkowych jako funkcji wilgotności względnej 

i koncentracji soli. 

Wyniki symulacji numerycznych wskazują, że materiały 

zawierające sól wysychają znacznie wolniej niż te same 
materiały, ale bez soli. Ma to istotny wpływ na właściwo-

ści cieplne materiałów oraz ich trwałość. 

IMPACT OF SALT ON THE HYGRAL SATE  

OF CEMENT MORTAR 

Summary:   The durability of most porous building materials 

is strongly related with moisture and salt transport mechanisms. 
The main storage parameter, which describes the hygral state of 
any porous material, is the sorption isotherm. The degree of 
saturation of pores with moisture phase as a function of relative 
humidity and salt concentration was determined by means of 
saturated salt solution method for cement mortar. Then using 
neutral network the relation was approximated for the whole 
range of arguments. Moreover, both partial derivatives were 

calculated using neutral network. It turned out, that a 
surprisingly simple, layered network (2-4-1) fits well the 
experimental data. The appropriate subroutines were imple-
mented in HAMTRA_SALT code. Using it the examples of 

drying of the wall with and without salt were calculated and the 
results were analysed. 
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