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Metodyka badania transportu
wilgoci za pomocà komputerowego
systemu „Hy-Tester”
1. Wprowadzenie
Odzie˝ i obuwie cz´sto wykonane sà z uk∏adów wielowarstwowych uzyskanych z po∏àczenia kilku pojedynczych materia∏ów ró˝nymi technikami. Transport wilgoci w materia∏ach o tak z∏o˝onej, niehomogenicznej strukturze jest
procesem trudnym do jednoznacznego opisania, a wi´c i obiektywnej oceny.
Tym bardziej, ˝e w czasie u˝ytkowania odzie˝y i obuwia na proces wymiany
masy w du˝ym stopniu majà wp∏yw warunki otoczenia. Ruch wilgoci zachodzi
wskutek dodatkowego gradientu st´˝enia wywo∏anego gradientem temperatury. W takich warunkach cz´sto nast´puje przekroczenie punktu rosy i materia∏y stajà si´ niehigieniczne.
W Katedrze Towaroznawstwa Przemys∏owego Akademii Ekonomicznej
w Krakowie zespó∏ zajmujàcy si´ metrologià wyrobów przemys∏u lekkiego,
przy wspó∏pracy z Instytutem W∏ókienniczym AT-H w Bielsku-Bia∏ej, zbudowa∏ komputerowy system do badania w∏aÊciwoÊci higienicznych „Hy-Tester”
[1, 5]. Poczàtkowo system przeznaczony by∏ do badania materia∏ów o ma∏ej
pojemnoÊci sorpcyjnej. W ramach kolejnych badaƒ [2] urzàdzenie zosta∏o rozbudowane i przystosowane do badania skór o bardzo dobrych zdolnoÊciach
sorpcyjnych.
Celem artyku∏u jest przedstawienie metodyki pomiaru parametrów opisujàcych transport wilgoci w materia∏ach o zró˝nicowanych w∏aÊciwoÊciach hydrofilowych i strukturze, na prototypowym, komputerowym urzàdzeniu „Hy-Tester”.
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2. Opis dzia∏ania systemu pomiarowego
Konstrukcja komputerowego systemu jest modu∏owa. Modu∏, w którym
umieszczana jest próbka, nazwano symulatorem. Symulator pozwala na naÊladowanie warunków pojawiajàcych si´ pod odzie˝à i we wn´trzu obuwia poprzez mo˝liwoÊç kontrolowanej emisji pary wodnej i regulacji temperatury. Po
za∏o˝eniu próbki materia∏u do modu∏u symulatora nast´puje faza wst´pna
(przed w∏aÊciwym pomiarem), w trakcie której w symulatorze ustala si´ temperatura pod próbkà i wilgotnoÊç powietrza w obiegu. W zale˝noÊci od wilgotnoÊci próbki nast´puje uruchomienie uk∏adu nawil˝ania bàdê osuszania powietrza w obiegu zewn´trznym.
Gdy próbka ma wilgotnoÊç mniejszà od równowagowej, przy ustalonym
w symulatorze gradiencie temperatury, nast´puje automatyczne nawil˝anie powietrza obiegowego. Komputer (1) (rys. 1) za poÊrednictwem sterownika (11)
uruchamia pompk´ nawil˝ajàcà (10), która powoduje przep∏yw powietrza przez
p∏uczk´ (16) nape∏nionà wodà. Nawil˝one powietrze poprzez wykraplacz, który usuwa porwane kropelki wody, trafia do kana∏u (2), zwi´kszajàc wilgotnoÊç
znajdujàcego si´ w nim powietrza. Powietrze w kanale znajduje si´ w ciàg∏ym
ruchu wymuszonym przez wentylator (6) o stabilizowanych obrotach. Umieszczony w kanale (2) czujnik wilgotnoÊci, wspó∏pracujàcy z miernikiem (14) wilgotnoÊci wzgl´dnej oraz z wirtualnym regulatorem dwupo∏o˝eniowym w komputerze, utrzymuje wilgotnoÊç w obiegu na zadanym poziomie.

Rys. 1. System komputerowy „Hy-Tester” do badania procesów dyfuzyjnych
w materia∏ach tekstylnych, skórach i tworzywach skóropodobnych
1 – komputer, 2 – kana∏ obiegu powietrza, 3 – kolumna absorpcyjna, 4 – pompa uk∏adu absorpcyjnego, 5 – system regulacji temperatury, 6 – wentylator, 7 – p∏uczka ze st´˝onym kwasem
siarkowym, 8 – modu∏ symulatora, 9 – pompa dozujàca wod´, 10 – pompka nawil˝ajàca obieg,
11 – sterownik pompki nawil˝ajàcej, 12 – zasilacz cyfrowy, 13 – miernik wilgotnoÊci wzgl´dnej
w module, 14 – miernik wilgotnoÊci wzgl´dnej w kanale, 15 – pojemnik z wodà, 16 – p∏uczka
z wodà, 17 – termometr bezstykowy
èród∏o: opracowanie w∏asne.
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Gdy badana próbka ma wilgotnoÊç wi´kszà od równowagowej, nast´puje
osuszanie próbki, wskutek desorpcji pary wodnej do powietrza obiegowego
dzi´ki uruchomieniu uk∏adu sorpcyjnego. Pompa (4) pobiera powietrze z obiegu, przet∏aczajàc je kolejno przez kolumn´ absorpcyjnà (3), p∏uczk´ z oleum
oraz p∏uczk´ ze st´˝onym kwasem siarkowym (7). Osuszone powietrze zawracane jest do obiegu. Regulator PID wilgotnoÊci powietrza obiegowego, za poÊrednictwem cyfrowego zasilacza (12), powoduje zmian´ obrotów pompy (4),
a tym samym zwi´kszenie lub zmniejszenie pobieranej z obiegu (2) iloÊci powietrza do osuszenia.
Osiàgni´cie równowagi termicznej i sorpcyjnej próbki mo˝na oceniç na
podstawie przebiegu rejestrowanej temperatury w komorze pomiarowej oraz
stanu regulatorów uk∏adu nawil˝ajàco-absorpcyjnego. Brak cyklicznego w∏àczania i wy∏àczania pompy nawil˝ajàcej (10) i pompy (4) uk∏adu absorpcyjnego Êwiadczy o osiàgni´ciu przez próbk´ stanu równowagi sorpcyjnej.
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Rys. 2. Schemat przekroju poprzecznego modu∏u symulatora
1 – podstawa modu∏u, 2 – grza∏ka foliowa, 3 – korpus, 4 – wentylator, 5 – czujnik pr´dkoÊci
obrotowej, 6 – czujnik wilgotnoÊci, 7 – próbka, 8 – komora pomiarowa, 9 – kana∏ powietrza
obiegowego, 10 – czujnik temperatury, 11 – siatka dyfuzora, 12 – spr´˝yna, 13 – zaczep
spr´˝yny, 14 – dozownik, 15 – grza∏ka parownika, 16 – czujnik temperatury grza∏ki
èród∏o: opracowanie w∏asne.

W∏aÊciwy pomiar rozpoczyna si´ z chwilà uruchomienia przez prowadzàcego badanie pompy (9), która podaje wod´ do modu∏u (8). Pompa (9) pobiera
wod´ z pojemnika (15) (rys. 1) i podaje jà poprzez dozownik (14) (rys. 2) na
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grza∏k´ (15) wytwornicy pary, która znajduje si´ w dolnej cz´Êci korpusu (3)
modu∏u (rys. 2). Nast´puje natychmiastowe odparowanie wody, a umieszczony nad grza∏kà (15) (rys. 2) wentylator (4) rozprowadza równomiernie par´
wodnà w module. Wytworzona w ten sposób ró˝nica pr´˝noÊci pary wodnej
i temperatury powoduje przep∏yw cz´Êci pary wodnej z komory pomiarowej
(8) (przestrzeni pod próbkà), poprzez badany materia∏ (7), do kana∏u (9) obiegu zewn´trznego, zwi´kszajàc wilgotnoÊç zawartego w nim powietrza. Cz´Êç
pary sorbowana jest przez próbk´, a pozosta∏a cz´Êç powoduje zwi´kszenie
wilgotnoÊci powietrza w module. Opisane zjawisko ma charakter dynamiczny
i w zwiàzku z tym podzia∏ pary na cz´Êci: sorbowana, przepuszczana i pozostajàca w module, ma tylko charakter formalny.
IloÊç pary wodnej, która przechodzi przez próbk´ (7) (rys. 2), jest równa iloÊci absorbowanej wody w uk∏adzie absorpcyjnym, a ta z kolei szacowana jest
na podstawie obrotów pompy (4) (rys. 1) i zawartoÊci pary wodnej w powietrzu obiegowym. IloÊç pary wodnej, która pozostaje w module (8), jest obliczana na podstawie mierzonej i rejestrowanej na bie˝àco wilgotnoÊci wzgl´dnej
zawartego w nim powietrza. Ró˝nica pomi´dzy iloÊcià wody wprowadzonà do
modu∏u (8) przez pomp´ (9) a sumà pary wodnej, która przechodzi przez próbk´ i pozostaje w module, stanowi wartoÊç sorpcji próbki badanego materia∏u.
Komputer (1) posiada oprogramowanie, które umo˝liwia rejestrowanie wszystkich wymienionych parametrów oraz obserwowanie na ekranie monitora ich
wartoÊci i zmiany w czasie.

3. Przygotowanie do pomiaru oraz kalibracja urzàdzeƒ
systemu
Okresowo wykonuje si´ szereg czynnoÊci zwiàzanych z przeglàdem stanu urzàdzeƒ i elementów wchodzàcych w sk∏ad systemu pomiarowego, a mianowicie:
1. Okresowo nape∏nia si´:
– zasobnik wody (15) (rys. 1) – wodà destylowanà,
– kolumn´ osuszajàcà (3) do 2/3 wysokoÊci – odpowiednio wysuszonym ˝elem krzemionkowym,
– pierwszà p∏uczk´ – 20% oleum do 2/3 jej wysokoÊci,
– drugà p∏uczk´ (7) – st´˝onym kwasem siarkowym do po∏owy jej wysokoÊci,
– trzecià p∏uczk´ (16) – wodà destylowanà do 1/3 wysokoÊci.
2. W wypadku zmiany w´˝y nale˝y wykonaç kalibracj´ pompy. Pomp´ (9)
(rys. 1) Watson-Marlow kalibruje si´ grawimetrycznie, podajàc wod´ do naczyƒka wagowego w okreÊlonym czasie, stosujàc kolejno ró˝ne pr´dkoÊci obrotowe
wa∏u pompy. Uzyskanà w ten sposób krzywà kalibracyjnà wprowadza si´ do
oprogramowania sterujàcego pracà urzàdzenia. Podobnie post´puje si´ w wypadku pompy (4), która kieruje cz´Êç powietrza do bloku osuszajàcego, z tà ró˝nicà,
˝e do kalibracji stosuje si´ gazomierz laboratoryjny. Kalibracj´ pomp przeprowadza si´ co dwa tygodnie w celu sprawdzenia precyzji przep∏ywów.
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3. Do pozosta∏ych czynnoÊci wykonywanych okresowo nale˝y kalibrowanie
mierników temperatury oraz wilgotnoÊci wzgl´dnej, które wykonuje si´ nie
cz´Êciej ni˝ jeden raz w roku:
– kalibracj´ mierników temperatury przeprowadza si´ na podstawie temperatury przemiany fazowej wody: temperatury topnienia lodu – 0°C, temperatury wrzenia wody – 100°C,
– kalibracj´ mierników wilgotnoÊci wykonuje si´ przy wykorzystaniu powszechnie stosowanych wzorców wilgotnoÊci, zachowujàcych sta∏à wilgotnoÊç
wzgl´dnà w danej temperaturze.
Wybrano trzy wzorce, które pokrywajà ca∏y zakres mierzonej wilgotnoÊci
wzgl´dnej, tj. LiCl (wilgotnoÊç wzgl´dna 11,2%), Mg(NO3)2. 6 H2O (54%)
oraz Na2HPO4. 12 H2O (95%).
Wi´kszoÊç czujników jest ma∏o odporna na zroszenie wodà i mimo ich póêniejszego osuszenia zmienia trwale swojà pojemnoÊç elektrycznà. W skrajnym
przypadku czujniki te ulegajà uszkodzeniu (przebiciu), dlatego po˝àdana jest
okresowa kontrola ich stanu.
Przygotowujàc system do pracy, wykonuje si´ czynnoÊci zwiàzane z ustawieniem parametrów pomiaru, które dotyczà okreÊlonej serii badaƒ, np.:
– temperatury w komorze pomiarowej (8) (rys. 2) (35°C),
– temperatury grza∏ki (15) (rys. 2) emitera pary (105°C),
– pr´dkoÊci obrotowej pompy (9) (rys. 1) Watson-Marlow (12 rpm),
– pr´dkoÊci obrotowej wentylatora (4) (rys. 2) w module (1500 obr./min),
– pr´dkoÊci obrotowej wentylatora (6) (rys. 1) w obiegu (1500 obr./min).

4. Metodyka badania
Przyrzàd powinien pracowaç w pomieszczeniu klimatyzowanym, w którym
utrzymywana jest temperatura 22 ± 2°C i wilgotnoÊç wzgl´dna powietrza 50 ±
2%. W celu uruchomienia systemu pomiarowego nale˝y wykonaç nast´pujàce
czynnoÊci:
– umieÊciç klimatyzowanà próbk´ materia∏u w gnieêdzie modu∏u i zapiàç
zaczepy spr´˝ynowe,
– sprawdziç szczelnoÊç po∏àczeƒ,
– w∏àczyç komputer,
– w∏àczyç zasilacz przetwornika wilgotnoÊci wzgl´dnej powietrza w kanale obiegu zewn´trznego,
– w∏àczyç miernik wilgotnoÊci powietrza w obiegu,
– w∏àczyç zasilacz regulatora obrotów pompy przet∏aczajàcej powietrze
przez blok osuszajàcy,
– w∏àczyç system pomiaru i regulacji temperatury (bez w∏àczenia grza∏ek),
– w∏àczyç miernik wilgotnoÊci powietrza pod próbkà,
– w∏àczyç sterownik pompy Watson-Marlow,
– w∏àczyç pomp´ Watson-Marlow (w stan oczekiwania),
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– w∏àczyç regulator pr´dkoÊci obrotowej w kanale obiegu zewn´trznego,
– w∏àczyç regulator pr´dkoÊci obrotowej wentylatora w module,
– w∏àczyç termometr bezstykowy Hioki (temperatury powierzchni próbki),
– wykonaç czynnoÊci kalibrujàce termometr Hioki,
– zapiàç zaczepy unieruchamiajàce wà˝ w pompie Watson-Marlow,
– umieÊciç wà˝ w pompie regulatora wilgotnoÊci powietrza w obiegu,
– zablokowaç wà˝ w pompie,
– otworzyç zawór odcinajàcy, umieszczony przy kolumnie osuszajàcej,
– w∏àczyç sterowanie grza∏ek w systemie regulacji temperatury,
– uruchomiç oprogramowanie sterujàce pracà urzàdzenia,
– w∏àczyç pomp´ Watson-Marlow w stan aktywny za pomocà sterownika
pompy,
– odczekaç, a˝ woda zacznie wyp∏ywaç z dozownika wody na grza∏k´ (obserwowany wzrost wilgotnoÊci w module),
– prze∏àczyç pomp´ Watson-Marlow w stan oczekiwania,
– ustawiç ˝àdanà pr´dkoÊç obrotowà pompy Watson-Marlow.

Rys. 3. Widok ekranu monitora w czasie pomiaru
èród∏o: opracowanie w∏asne.
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Po uruchomieniu systemu pomiarowego nale˝y odczekaç do momentu osiàgni´cia stanu równowagi, zarówno wilgotnoÊci wzgl´dnej, jak i temperatury powietrza pod próbkà i w obiegu zewn´trznym. Czas ustalania si´ równowagi jest
ró˝ny i w du˝ej mierze zale˝y od w∏aÊciwoÊci badanego materia∏u. Zauwa˝ono,
˝e im materia∏ ma mniejszà przepuszczalnoÊç pary wodnej i jednoczeÊnie du˝à
pojemnoÊç sorpcyjnà, tym czas ustalania si´ stanu równowagi w urzàdzeniu jest
d∏u˝szy. O ustaleniu si´ stanu równowagi Êwiadczy pojawienie si´ p∏askich wykresów (rys. 3), rejestrowanych wartoÊci wilgotnoÊci i temperatury (równoleg∏ych do osi OX). Mo˝na wówczas rozpoczàç pomiar. W tym celu wybiera si´
za pomocà myszy opcj´ „ON” w∏àcznika pomiaru; równoczeÊnie nast´puje wy∏àczenie pompy podajàcej nawil˝one powietrze do obiegu zewn´trznego przez
automatyczne skasowanie opcji „ON” w∏àcznika klimatyzacji. CzynnoÊç ta powoduje jednoczeÊnie w∏àczenie pompy podajàcej wod´ na grza∏k´ wytwornicy
pary i uruchomienie zegara podstawy czasu oraz przes∏anie przez komputer odpowiednich kodów sterujàcych do urzàdzeƒ pomiarowych.
W trakcie trwania pomiaru pompa podaje wod´ do modu∏u, gdzie zostaje
ona natychmiast odparowana, zwi´kszajàc wilgotnoÊç w przestrzeni pod próbkà materia∏u. Wzrost wilgotnoÊci w czasie jest tym wi´kszy, im badany materia∏ wykazuje mniejszà przepuszczalnoÊç i sorpcj´ pary wodnej. Cz´Êç pary
wodnej zostaje zaabsorbowana, a cz´Êç przepuszczona. Zaabsorbowana, wykroplona para wodna powoduje zmian´ w∏aÊciwoÊci cieplnych próbki badanego materia∏u, która objawia si´ niewielkim wzrostem temperatury zewn´trznej
powierzchni próbki. Pomiar zmiany temperatury dokonywany jest za pomocà
bezstykowego termometru i rejestrowany w komputerze. Para wodna, która
przechodzi przez materia∏, powoduje wzrost wilgotnoÊci w obiegu zewn´trznym, co natychmiast rejestruje regulator wilgotnoÊci, wspó∏pracujàcy z czujnikiem znajdujàcym si´ w obiegu. Dzia∏anie regulatora polega na tym, ˝e przeciwdzia∏a on wzrostowi wilgotnoÊci w obiegu poprzez uruchomienie pompy,
która przet∏acza powietrze przez blok osuszajàcy z takà pr´dkoÊcià obrotowà,
aby wilgotnoÊç w obiegu zewn´trznym by∏a sta∏a. W rezultacie iloÊç pary wodnej, która przechodzi przez próbk´, musi byç równa iloÊci pary wodnej zaabsorbowanej w bloku osuszajàcym, ta zaÊ jest zwiàzana z pr´dkoÊcià obrotowà
pompy prostà zale˝noÊcià matematycznà. Tak wi´c, mierzàc pr´dkoÊç obrotowà pompy mo˝na obliczyç strumieƒ pary wodnej, która przep∏ywa przez materia∏. Za pomocà oprogramowania wyliczany jest chwilowy strumieƒ pary
wodnej podawanej do modu∏u oraz strumieƒ, który przep∏ywa przez próbk´.
Ca∏kujàc po czasie, oblicza si´ sumarycznà iloÊç wilgoci podanà do modu∏u
i przechodzàcà przez próbk´. Dane te sà na bie˝àco zapisywane w pami´ci
komputera oraz wyÊwietlane na ekranie monitora (rys. 3) wraz z wa˝niejszymi
parametrami opisujàcymi warunki pomiaru, takimi jak: czas, temperatura powietrza w obiegu, temperatura zewn´trznej powierzchni próbki, temperatura
pod próbkà, rzeczywista wilgotnoÊç wzgl´dna w obiegu oraz wilgotnoÊç
wzgl´dna pod próbkà.
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5. WielkoÊci mierzone i sposób obliczania wyników
Na podstawie zarejestrowanych danych mo˝na wyznaczyç szereg wielkoÊci
opisujàcych transport wilgoci, m.in.:
– chwilowà przepuszczalnoÊç pary wodnej G,
– przepuszczalnoÊç pary wodnej w stanie równowagi P,
– szybkoÊç sorpcji pary wodnej,
– krzywà nawil˝ania przestrzeni pod próbkà (symuluje nawil˝anie warstw
przyskórnych),
– temperatur´ punktu rosy dla okreÊlonej wilgotnoÊci i temperatury pod
próbkà.
PrzepuszczalnoÊç pary wodnej jest jednà z wielkoÊci zaproponowanych do
oceny w∏aÊciwoÊci higienicznych materia∏ów. Jest to wielkoÊç charakterystyczna dla za∏o˝onych w badaniach warunków nieizotermicznych. Istniejà dwa
sposoby jej wyznaczenia i wyra˝enia [1, 2]. Pierwszy polega na pomiarze iloÊci pary wodnej przechodzàcej w jednostce czasu przez badanà próbk´ [2],
która jest równa iloÊci pary wodnej usuwanej z obiegu, w celu utrzymania sta∏ej wilgotnoÊci znajdujàcego si´ w nim powietrza. Komputer na bie˝àco oblicza chwilowà przepuszczalnoÊç pary wodnej na podstawie obrotów pompy perystaltycznej (pompa pobiera cz´Êç wilgotnego powietrza z obiegu) oraz
zawartoÊci pary wodnej w pobieranym powietrzu. Wyra˝a si´ jà jako g´stoÊç
strumienia pary wodnej.
G´stoÊç strumienia pary wodnej jest to iloÊç pary wodnej przenoszona przez
jednostk´ powierzchni próbki w jednostce czasu (prostopadle do zdefiniowanych równoleg∏ych powierzchni) w okreÊlonych warunkach temperatury i wilgotnoÊci ka˝dej z powierzchni, wywa˝ona w g/(m2 . s).
G1 =

Kω1
F

,

(1)

gdzie:
G1 – przepuszczalnoÊç pary wodnej (g´stoÊç strumienia) [g/(m2 . s)],
K – sta∏a (masa pary wodnej na 1 obrót pompy) [g],
F – pole powierzchni próbki [m2],
ω1 – pr´dkoÊç obrotowa pompy bloku sorpcyjnego [1/s].
Odmiennie wyznacza si´ przepuszczalnoÊç pary wodnej w stanie równowagi [1]. W tym celu nawil˝a si´ w sposób kontrolowany zamkni´tà przestrzeƒ
pod próbkà materia∏u i rejestruje zmiany wilgotnoÊci wzgl´dnej powietrza
w tej przestrzeni. Metodà najmniejszych kwadratów wyznacza si´ parametry
zweryfikowanego, empirycznego równania (2), które obrazuje zmiany wilgotnoÊci wzgl´dnej w zale˝noÊci od czasu w symulatorze:
RH% = A + Be

–C
t

,

(2)
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gdzie:
RH% – wilgotnoÊç wzgl´dna pod próbkà (w komorze pomiarowej symulatora),
A, B, C – parametry równania,
t – czas.
Nast´pnie oblicza si´ asymptot´ otrzymanego równania, która jest charakterystyczna dla badanego materia∏u oraz iloÊci wody podawanej do symulatora. Jest to wilgotnoÊç wzgl´dna w stanie równowagi dynamicznej wymiany
masy w komorze pomiarowej.
W celu sporzàdzenia wykresów zale˝noÊci g´stoÊci strumienia przep∏ywajàcej przez próbk´ pary wodnej od ró˝nicy ciÊnienia czàstkowego pary wodnej
po obu stronach próbki, wyznacza si´ co najmniej cztery asymptoty dla czterech ró˝nych iloÊci podawanej do modu∏u wody, a wi´c czterech ró˝nych szybkoÊci obrotów pompy (rpm). Gdy otrzymana zale˝noÊç ma charakter liniowy,
oblicza si´ pochodnà funkcji, która jest poszukiwanà wartoÊcià wspó∏czynnika
przepuszczalnoÊci pary wodnej. Krzywoliniowy przebieg tej funkcji Êwiadczy
o zbyt du˝ej iloÊci podawanej wody do modu∏u, która wykrapla si´ i tym samym nie stanowi tej iloÊci pary wodnej, którà przepuszcza materia∏. W tym
przypadku nale˝y zmniejszyç iloÊç podawanej wody i wówczas uzyskuje si´
przebieg prostoliniowy funkcji.
Definiujàc przepuszczalnoÊç pary wodnej przez p∏aski materia∏ jako stosunek g´stoÊci strumienia masy do modu∏u nap´dowego procesu, tj. ró˝nicy ciÊnieƒ czàstkowych pary wodnej po obu stronach próbki badanego materia∏u,
uzyskujemy równanie na wspó∏czynnik przepuszczalnoÊci pary wodnej P (3):
P=

G
,
pw – pz

(3)

gdzie:
P – wspó∏czynnik przepuszczalnoÊci pary wodnej [g/(m2. s Pa)],
G – g´stoÊç strumienia pary wodnej [g/(m2. s)],
pw – ciÊnienie czàstkowe pary wodnej w powietrzu pod próbkà [Pa],
pz – ciÊnienie czàstkowe pary wodnej w powietrzu nad próbkà [Pa].
W symulatorze w trakcie badaƒ prowadzone sà automatycznie pomiary wilgotnoÊci wzgl´dnej oraz temperatury. W zwiàzku z tym wartoÊç ciÊnienia
czàstkowego pary wodnej Pw i Pz (dla danej temperatury) mo˝na wyliczyç
zgodnie z równaniami (4) i (5):
pw =
pz =

ϕw
100
ϕz
100

pws,

(4)

pzs,

(5)
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gdzie:
ϕw – wilgotnoÊç wzgl´dna powietrza wewnàtrz komory pomiarowej symulatora [%],
ϕz – wilgotnoÊç wzgl´dna powietrza na zewnàtrz komory pomiarowej symulatora [%],
pws, pzs – ciÊnienie pary wodnej nasyconej w powietrzu odpowiednio od
wewn´trznej i od zewn´trznej strony próbki w danej temperaturze [Pa].
G´stoÊç strumienia pary wodnej wyznacza si´ na podstawie pomiaru pr´dkoÊci obrotowej pompy wed∏ug równania (6):
G=

Vωρ
60F

,

(6)

gdzie:
V – obj´toÊç w´˝a na d∏ugoÊci bie˝ni pompy Watson-Marlow [cm3],
ω – pr´dkoÊç obrotowa pompy [min–1],
ρ – g´stoÊç wody [g/cm3].
Podstawiajàc równania (4), (5) i (6) do równania (3), uzyskujemy równanie
(7), które pozwala na obliczenie wspó∏czynnika przepuszczalnoÊci pary wodnej P:
P=

Vω ρ
0,6(ϕwpws – ϕzpzs)F

.

(7)

SzybkoÊç sorpcji pary wodnej S przez próbk´ badanego materia∏u oblicza
si´ jako ró˝nic´ pomi´dzy strumieniem podawanej wody W oraz sumà strumienia pary wodnej przechodzàcego przez próbk´ GA i szybkoÊci nawil˝ania wn´trza modulu M:
S = W – (GA + M),

(8)

W = Vϕ ρ,

(9)

GA = 60Kω1,
d(0,622
M=

ϕw pws
P – ϕw pws
dt

(10)
)
,

gdzie:
S – szybkoÊç sorpcji pary wodnej [g/min],
W – strumieƒ wody podawanej do modu∏u [g/min],
GA – strumieƒ pary przechodzàcej przez próbk´ [g/min],
M – szybkoÊç nawil˝ania wn´trza modu∏u [g/min],
P – ciÊnienie ca∏kowite w module [Pa].

(11)
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W badanych materia∏ach nieprzepuszczalnych dla pary wodnej i powietrza
wilgotnoÊç wzgl´dna powietrza wewnàtrz komory pomiarowej, pomimo ciàg∏ego podawania wody, nie osiàga, jak mo˝na by si´ spodziewaç, wartoÊci
100% [2, 5]. Przyk∏adowo, bez wzgl´du na iloÊç podawanej wody: 1, 2 lub
3 mg/min (rys. 4), w komorze stosunkowo szybko ustala si´ wilgotnoÊç
wzgl´dna na poziomie równym 72%. SzybkoÊç osiàgni´cia tego stanu zale˝y
od iloÊci dostarczanej wody, a tak˝e od wymiarów przestrzeni pod próbkà. Towarzyszy temu stwierdzone doÊwiadczalnie, roszenie si´ dolnej (od strony
wn´trza komory pomiarowej) powierzchni próbki. Zjawisko to jest zwiàzane
z przekroczeniem temperatury punktu rosy. Im ni˝sza jest temperatura wewn´trznej powierzchni próbki, tym wilgoç wykrapla si´ przy ni˝szej wartoÊci
wilgotnoÊci wzgl´dnej powietrza pod próbkà. SzybkoÊç wykraplania wody jest
du˝o wi´ksza ni˝ szybkoÊç parowania skroplonej wody, w zwiàzku z czym
ustala si´ stan równowagi dynamicznej pomi´dzy procesem parowania i skraplania na ni˝szym poziomie wilgotnoÊci wzgl´dnej ni˝ 100%.
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Rys. 4. Zale˝noÊç wilgotnoÊci wzgl´dnej od czasu dla ró˝nych (ma∏ych) iloÊci
podawanej wody (próbka nie przepuszcza pary wodnej)
èród∏o: opracowanie w∏asne.

Pomiary wykonywane sà w warunkach nieizotermicznych. W trakcie ich
trwania ustala si´ na próbce badanego materia∏u gradient temperatury. Zmiany
temperatury powierzchni próbki pociàgajà za sobà, ÊciÊle z nià zwiàzane, zmiany wilgotnoÊci wzgl´dnej powietrza. Przyk∏adowo, dla powietrza o wilgotnoÊci wzgl´dnej 50% zmiana temperatury w warstwie przy powierzchni próbki
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z temperatury 40°C do 30°C powoduje wzrost wilgotnoÊci wzgl´dnej tego powietrza w warstwie przyÊciennej do oko∏o 90%. Obni˝enie temperatury o kolejne 2°C powoduje przekroczenie temperatury punktu rosy i wykroplenie si´
pary wodnej [2, 5].
W zbudowanym systemie pomiarowym ma miejsce bezstykowy, ciàg∏y pomiar temperatury zewn´trznej powierzchni próbki. Porównujàc jà z temperaturà punktu rosy obliczonà dla wilgotnoÊci powietrza panujàcej pod próbkà mo˝na stwierdziç, czy w obr´bie badanego materia∏u nastàpi∏o wykroplenie pary
wodnej. Ma to dwojakie znaczenie:
– po pierwsze, przy wyznaczaniu przepuszczalnoÊci pary wodnej konieczna jest selekcja pomiarów. Pomiary, w wypadku których stwierdzono, ˝e temperatura zewn´trznej powierzchni próbki jest ni˝sza lub równa temperaturze
punktu rosy, nale˝y odrzuciç, poniewa˝ iloÊç podawanej w stanie równowagi
pary wodnej nie jest równa iloÊci przechodzàcej przez materia∏ (cz´Êç pary ulega wykropleniu). W zwiàzku z tym przebieg zale˝noÊci g´stoÊci strumienia
masy od ró˝nicy pr´˝noÊci czàstkowej pary wodnej b´dzie nieliniowy;
– po drugie, wykrycie zjawiska wykraplania pary wodnej w strukturze próbki ma du˝e znaczenie przy ocenie w∏aÊciwoÊci higienicznych i ciep∏ochronnych
badanego materia∏u.

5. Podsumowanie
W zwiàzku z bardzo du˝ym zró˝nicowaniem w∏aÊciwoÊci przep∏ywowo-dyfuzyjnych skór, tworzyw skóropodobnych i materia∏ów tekstylnych wykorzystywanych do produkcji obuwia i odzie˝y, istnieje koniecznoÊç stosowania
wariantowej procedury pomiaru wielkoÊci opisujàcych transport wilgoci przystosowanej do badania poszczególnych grup materia∏owych, które ró˝nià si´
pojemnoÊcià sorpcyjnà, przepuszczalnoÊcià i oporem cieplnym.
Opracowujàc metodyk´ pomiaru, materia∏y stosowane w obuwiu i w odzie˝y podzielono na grupy ró˝niàce si´:
– przepuszczalnoÊcià powietrza i pary wodnej (dobrze przepuszczalne dla
pary wodnej i powietrza, s∏abo przepuszczalne dla pary wodnej i powietrza
oraz dobrze przepuszczajàce par´ wodnà, a s∏abo powietrze, i odwrotnie),
– powinowactwem do wody (hydrofilowe i hydrofobowe),
– ciep∏ochronnoÊcià (wydzielono materia∏y ciep∏e o ma∏ym wspó∏czynniku
przewodzenia ciep∏a).
W metodyce przyj´to, ˝e b´dà prowadzone pomiary nie tylko ustalajàcych
si´ stanów równowagi dynamicznej wymiany masy w ró˝nych warunkach gradientu temperatury, pr´˝noÊci pary wodnej oraz ciÊnienia ca∏kowitego gazu, ale
równie˝ kinetyki procesu. Opracowano wi´c dwie metody pomiaru przepuszczalnoÊci i sorpcji pary wodnej w warunkach nieizortermicznych, oparte na:
– analizie stanów równowagi dynamicznej, które sà osiàgane przy ró˝nych
g´stoÊciach strumienia w warunkach ustalonego przep∏ywu pary wodnej,
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– pomiarze chwilowego strumienia przepuszczonej pary wodnej równemu
co do wartoÊci strumieniowi absorbowanej wody (w absorberze).
Wariantowa metodyka badaƒ, wprowadzone zmiany sprz´towe oraz zmiany w oprogramowaniu systemu powinny zostaç zweryfikowane poprzez okreÊlenie niepewnoÊci pomiarowych materia∏ów reprezentujàcych poszczególne
grupy o zró˝nicowanych w∏aÊciwoÊciach.
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Methodology for Testing the Migration of Humidity Using
the Computer System ”Hy-Tester”
Detailed procedures for operating the “Hy-Tester” system and a method for measuring
a number of quantities describing the migration of humidity in a group of materials used for
footwear and clothing are presented. An operator is able to determine the moment of
achieving the thermal and sorptive equilibriums and then to start the measurement proper.
The process is of a dynamic character, and the measuring system makes it possible to
follow temperatures and relative humidities in the media on both sides of the tested sample
and to analyse changes in them in the function of time. On the basis of the registered data
various quantities describing the migration of humidity are determined. Two methods for
determining steam permeability, as the instantaneous permeability and in the state of
equilibrium, are described. Also a method for determining the sorption of steam by the
tested material is described. The problem of outdropping of humidity, a phenomenon that is
important for the evaluation of the hygienic properties of a material, is analysed.

