
SorpCalc+ 

Program slouží pro výpočet absorpčního koeficientu pro kapalnou vodu, sorptivity a 

součinitele vlhkostní vodivosti na základě vyhodnocení absorpčního experimentu. V úvodním 

textu je uveden teoretický rozbor popisu transportu kapalné vody pomocí konceptu sorptivity 

a popis měřící metody. Následuje vysvětlení mechanismu výpočtu, analýza získaných dat 

podrobný popis požadovaného vstupního souboru pro aplikaci programu.  

Experimentální stanovení sorptivity na základě absorpčního experimentu představuje 

pravděpodobně nejjednodušší způsob jak charakterizovat schopnost porézních materiálů 

absorbovat kapalnou vodu a transportovat ji pomocí kapilárních sil. Během posledních 

dvaceti let je možné v odborné literatuře zabývající se problematikou transportu kapalné 

vlhkosti vysledovat celou řadu aplikací tohoto jednoduchého konceptu sorptivity 

(Vejmelková, 2009). Na jejich základě je možné prohlásit princip měření sorptivity a 

absorpčního koeficientu pro kapalnou vodu za obecně uznávanou a metodicky dostatečně 

zvládnutou metodu pro charakterizaci transportu kapalné vody porézní strukturou materiálů.  

Sorptivita S (m s-1/2) je dle Halla (Hall, 1989) definována pomocí vztahu (1) 

                                                                 2/1tSI ⋅= ,                                                              (1) 

kde I (m) je kumulativní absorpce vody a t (s) čas odpovídající této absorpci. Rovnice (1) 

představuje zjednodušení obecného vztahu pro kumulativní hmotnost vody vyjádřenou 

pomocí principu odmocniny času, který se běžně používá v teorii difúze (viz. například 

Crank, 1975). Rovnici (1) získáme vydělením vztahu (2) objemovou hmotností vody při 

specifické teplotě měření ρw(T) 

                                                            2/1tAi ⋅= .                                                             (2) 

V rovnici (2) je i (kg m-2) kumulativní hmotnost vody a A (kg m2s-1/2) absorpční koeficient pro 

kapalnou vodu. Vztah mezi sorptivitou a absorpčním koeficient pro kapalnou vodu pak 

popíšeme rovnicí (3) 

                                                          )(TSA wρ⋅= .                                                          (3) 

Během vývoje metodiky měření byla vyvinuta celá řada experimentálních uspořádání. 

V současné době se používají v zásadě dva principy měření, manuální a automatický. Měřené 

vzorky jsou ve formě krychlí či trámečků a na obvodových stranách se vodotěsně a parotěsně 



izolují z důvodu zajištění jednorozměrného transportu vlhkosti. Vzorky se poté dají do 

kontaktu s vodou, přičemž je nezbytné zajistit udržení stálé vodní hladiny. Za tímto účelem se 

nejčastěji používá Mariottova láhev. Hladina vody by neměla být více než 5 mm nad 

kontaktem vzorku s vodou. V případě manuálního měření je ve zvolených časových 

intervalech provedeno vážení vzorků, díky čemuž se stanoví přírůstek vlhkosti v materiálu 

jako funkce času. Každé manuální vážení by mělo být dokončeno přibližně do 30s. Autoři 

uvádějí, že minimální počet vážení při manuálním měření je pět, přičemž doporučují provést 

více měření. Při automatickém měření je základní uspořádání stejné s tím rozdílem, že je 

měřený vzorek zavěšen na automatické digitální váhy a nárůst jeho hmotnosti vlivem 

absorpce vody je zaznamenáván automaticky (viz. Obr. 1).  

 

Obr. 1: Schéma automatického absorpčního experimentu 

 

Manuální měření může v některých případech, především u materiálů s vyšší a rychlejší 

nasákavostí, vést k hodnotám sorptivity či absorpčního koeficientu podstatně menším než 

v případě měření automatického. Příčinou je přerušení kontaktu vzorku s vodou během vážení 

či příliš dlouhá doba vážení. Vyhodnocení experimentu se provádí následujícím způsobem. 

Na horizontální osu vyneseme odmocninu z času příslušného měření hmotnosti a na osu 

vertikální kumulativní obsah vlhkosti vztažený na plochu průřezu vzorku v kontaktu s vodní 

hladinou (viz. Obr. 2).  
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Obr. 2: Vyhodnocení absorpčního experimentu 

Z Obr. 2 j patrný průběh absorpce vlhkosti, při kterém můžeme rozlišit dva základní stupně. 

Během první fáze absorpce dochází k posunu vlhkosti po výšce vzorku k jeho opačnému 

konci vlivem kapilární sil. Z výsledků této části experimentu můžeme stanovit hodnotu 

absorpčního koeficientu pro kapalnou vlhkost A jako směrnici vynesené závislosti a následně 

dopočítat hodnotu sorptivity S dle rovnice (3). Během druhé fáze dosáhla úroveň vlhkosti 

druhého konce vzorku a jakýkoli nárůst vlhkosti může být připsán pouze rozpuštění či difúzi 

uzavřeného vzduchu ve vodě. Na základě dosažení druhé fáze absorpce definujeme poté 

kapilární obsah vlhkosti wkap (kg m-3), který je roven obsahu vlhkosti při přechodu z první do 

druhé fáze absorpce. Tuto veličinu poté můžeme použít pro stanovení součinitele vlhkostní 

vodivosti dle vztahu odvozeného Kumaranem (Kumaran, 1994) 
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kde κ (m2/s) je součinitel vlhkostní vodivosti. Při stanovení hodnoty absorpčního koeficientu 

pro kapalnou vodu A je nutné si uvědomit, že v závislosti na typu materiálu, na distribuci jeho 

pórů, textuře a struktuře, bude také odlišný průběh první fáze absorpce. V některých 

případech nebude vynesená křivka kumulativního nárůstu vlhkosti lineární a v tomto případě 
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je nutné zvolit vhodné dva body (směrnici) pro optimální výpočet součinitele A. Z tohoto 

důvodu byla tato možnost do programu SorpCalc také zaimplementována.  
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