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Aby zahamować 
rozwój bakterii, 
w większości 
wypadków 
wystarczy utrzymać 
poziom wilgotności 
na poziomie  
poniżej 50%

Kiedy osuszanie jest potrzebne ?

Korozja elementów stalowych 
Szczególnie niewskazane jest zjawisko korozji elementów 

stalowych konstrukcji przy magazynowaniu produktów goto-
wych oraz półproduktów, w trakcie eksploatowania budynków,  
np. lodowiska, przemysł. W celu uzyskania pełnego zabezpie-
czenia należy zapewnić obniżenie wilgotności otaczającego 
powietrza poniżej 50%. Korozji spada do bardzo niskiego po-
ziomu przy wilgotności poniżej 60%, a przy wartości poniżej 
40% prawie nie występuje. 

Wykraplanie się wody 
W wielu przypadkach m.in. na stacjach wodociągowych do-

chodzi do sytuacji, w której temperatura powierzchni elemen-
tów instalacji jest niższa niż temperatura punktu rosy otacza-
jącego powietrza. Powoduje to wykroplenie się wody i nisz-
czenie wyposażenia obiektu. Aby zapobiec temu zjawisku, ko-
nieczne jest osuszenie powietrza, celem utrzymania temperatu-
ry rosy poniżej temperatury powierzchni „zimnych” elementów.  
W przemyśle spożywczym wykroplenie może wynikać ze współ-
czynnika ubytku masy, wtedy gdy gorący produkt trafia np. do 
wstępnego wychłodzenia (np. przemysł mięsny). 

Oszranianie 
Podobnie jak w przypadku wykraplania zjawisko to występu-

je, gdy temperatura powierzchni elementów jest niższa niż tem-
peratura punktu rosy a dodatkowo jest niższa od zera, czyli tem-
peratury zamarzania. Oczywiście skutkować to będzie powsta-
waniem lodu na powierzchniach (np. w chłodniach przyczynia 
się do spadku wydajności chłodniczej, stwarzając jednocześnie 
zagrożenie związane z możliwością poślizgnięcia się na zalo-
dzonych rampach załadowczych). Również w tym przypadku  
konieczne jest osuszenie powietrza, celem utrzymania tempe-
ratury rosy poniżej temperatury powierzchni „zimnych” elemen-
tów. Aby tak się stało należy w temperaturze, niejednokrotnie 
ujemnej utrzymać bardzo niski poziom bezwzględnej zawarto-
ści wilgoci w powietrzu, co zawęża urządzenia możliwe do za-
stosowania (osuszacze adsorpcyjne). 

Zbrylanie się materiałów 
Duża cześć spośród produktów spożywczych, środków far-

maceutycznych oraz granulatów wykorzystywanych przy pro-
dukcji elementów z tworzyw sztucznych, aby mogły pozostać 

Systemy osuszania
Cz. 1. Wytyczne dla kompleksowego doboru
Tomasz LABUDA 

Dobór osuszania jako złożony proces powinien uwzględniać wiele czynników 
wpływających na zyski wilgoci w określonym pomieszczeniu. Jest niezmiernie 
istotny, gdyż bardzo często systemy osuszania biorą czynny udział w procesach 
produkcyjnych poprzez odpowiednie przygotowanie powietrza w określonej kubaturze.

w stanie sypkim lub „suchym” muszą mieć zapewnione odpo-
wiednie warunki wilgotnościowe, kiedy to nie będzie przekra-
czana określona wilgotność względna. Większość produktów 
higroskopijnych nie pochłania wilgoci przy powietrzu o wilgot-
ności poniżej 50%, jednak niektóre wymagają parametrów na-
wet poniżej 15%. 

Pleśń i grzyb powstające  
w warunkach zbyt dużej wilgotności 

Wilgoć, z reguły powyżej 70%, powoduje powstawanie 
pleśni i sprzyja rozwojowi „grzyba”. Zjawisko to występuje 
bardzo często przy zbyt szczelnych pomieszczeniach, w któ-
rych nie ma odpowiedniej wymiany powietrza, jednak zwią-
zane jest to przede wszystkim ze zbyt wysokim poziomem 
wilgotności względnej. 

Rozwój bakterii 
Bakterie do swojego rozwoju i podtrzymania procesów życio-

wych potrzebują wilgoci. Wilgoć jest zawsze zawarta we wszel-
kich produktach. 

Przykre zapachy 
Przykre zapachy związane są głównie z rozwojem różnego 

rodzaju bakterii, grzybów. Zatem zgodnie z tym, co wcześniej 
wspomniano, aby zapewnić brak przykrego zapachu należy utrzy-
mać wilgotność poniżej 50%. 

Nadmiar wody wprowadzony w trakcie prac budowlanych 
W procesie budowlanym większa cześć użytych materiałów 

zawiera spore ilości wody, które należy usunąć, aby kontynu-
ować dalsze prace. 

Dobór systemu osuszania

Parametry pomieszczenia
Pierwszym krokiem jest ustalenie kubatury, którą będziemy 

osuszać i tutaj pojawia się najbardziej podstawowy podział na 
kubaturę otwartą i zamkniętą. Pierwszą z nich charakteryzuje 
brak ciągłych, stałych zysków wilgoci. Powoduje to, że w zasa-
dzie każdy osuszacz jest w stanie doprowadzić do parametrów 
docelowych. Wielkością decydującą o doborze osuszacza bę-
dzie w tym przypadku czas, w którym osuszacz może odpro-
wadzić wejściowy nadmiar wilgoci, aż do momentu uzyskania 
wymaganego jej poziomu. 
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3.  Ustalamy docelowe parametry, które ma osiągnąć 
system osuszania, parametry końcowe
Temperatura docelowa tk = 20°C,
Wilgotność względna docelowa φk = 40%.

4.  Ustalamy minimalny czas, po którym system osuszania 
ma osiągnąć parametry końcowe
Wymagany czas osuszania t = 3 h.

5.  Z wykresu Moliera odczytujemy zawartość wilgoci  
w powietrzu dla warunków początkowych i końcowych

6. Obliczanie różnicy zawartości wilgoci 

Δx = Xp – Xk 

Δx = 13,6 – 6,0 = 7,6 g/kg

7. Obliczenie masy powietrza
Kubatura pomieszczenia (objętość powietrza) wynosi 2000 m³,  

co daje nam sumaryczną masę powietrza 

Masa powietrza

M = K x ρ 

gdzie:
k – kubatura pomieszczenia [m³],
ρ – gęstość powietrza [kg/m³].

M = 2000 · 1,2 = 2400 kg

Dla zapewnienia 
stałych parametrów 
powietrza  
w pomieszczeniu, 
wydajność 
osuszacza musi 
być co najmniej 
równa szacowanym 
zyskom wilgoci

Rys. 1. Odczyt zawartości wilgoci dla parametrów 
początkowych (Xp = 13,6 g/kg)

Rys. 2. Odczyt zawartości wilgoci dla parametrów 
końcowych (Xk = 6,0 g/kg)

W kubaturze zamkniętej zaś, występują ciągłe zyski wilgo-
ci. Zatem o doborze osuszacza decyduje wielkość tych zysków, 
które powinny być skutecznie usunięte. 

Na tym etapie również niezmiernie ważne jest ustalenie pa-
rametrów początkowych i parametrów docelowych oraz cza-
su, po którym system osuszania będzie miał osiągnąć parame-
try końcowe. 

Parametry początkowe
Ustalamy aktualną wartość temperatury i wilgotność w po-

mieszczeniu, które ma być obsługiwane przez system osuszania. 
W tym miejscu również mogły by się pojawić wartości uśrednio-
ne, które powinny być podane przez Inwestora. 

Parametry końcowe
Są to parametry, które powinny być osiągnięte przez sys-

tem osuszania po określonym przez Inwestora czasie od punk-
tu wyjścia czyli parametrów początkowych. Zatem nie wystar-
czy ustalić temperaturę i wilgotność również trzeba precyzyjnie 
określić przedział czasowy, w którym system osuszania będzie 
miał osiągnąć parametry końcowe. Bardzo często celem osu-
szania jest jak najszybsze osiągniecie docelowego parametru 
wilgotności, wtedy do obliczeń przyjmuje się minimalną war-
tość czyli jedną godzinę.

Obliczanie zysków wilgoci 

1. Ustalamy kubaturę przeznaczoną do osuszania
Pomieszczenie produkcyjne, zamknięte o kubaturze K = 2000 m³.

2.  Ustalamy aktualne parametry temperatury  
i wilgotności, parametry początkowe
Temperatura pomieszczenia tp = 20°C,
Wilgotność względna początkowa φp = 90%.
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8. Obliczenie ilości wody do usunięcia
Zatem ilość wody do usunięcia obliczamy ze wzoru:

w = M · Δx / 1000

gdzie:
M – masa powietrza [kg],
Δx – różnica zawartości wilgoci [g/kg].

w = 2400 · 7,6 / 1000 = 18,24 kg

9. Wymagana wydajność osuszacza
Obliczona ilość wody do usuniecia należy podzielić przez czas, 

który został ustalony na wstępie, aby obliczyć wydatek osusza-
cza na jedną godzinę.

W = w / t 

W = 18,24 / 3 = 6,08 kg/1h = 145,92 kg/24h

Obliczenia dodatkowe
Teoretycznie, wykonując powyższe obliczenia, uzyskaliśmy 

ostateczną ilość wody do usunięcia z danego pomieszczenia 
produkcyjnego. Jednakże często proces doborowy będzie wy-
magał dodatkowych obliczeń uwzględniających zyski wilgoci ze 
zmiennych, które nie zostały powyżej policzone.

Zyski wilgoci wynikające z charakteru produkcji, 
przykłady zastosowania 

Jeśli osuszanie ma brać czynny udział w produkcji, czy-
li niwelować zyski wilgoci wynikające z charakteru produk-
cji, można określić przeznaczenie systemu zgodnie z poniż-
szym podziałem:

 � niwelowanie zysków wilgoci wynikających ze współczynni-
ka ubytku masy dla danego produktu, 

 � stworzenie odpowiednich parametrów powietrza na eta-
pie produkcji,

 � stworzenie odpowiednich parametrów powietrza na etapie 
przechowywania, magazynowania.

Niwelowanie zysków wilgoci wynikających  
ze współczynnika ubytku masy

Współczynnik określa ilość wilgoci, która wydobywa się 
z produktu w trakcie procesów produkcyjnych, jednakże w 
zależności od charakteru (rodzaj produktu) i etapu produkcji 
współczynnik będzie zmienny i należy ustalać jego wartość 
indywidualnie dla każdego pomieszczenia przeznaczonego 
na osuszanie. Najprościej określić współczynnik, ważąc pro-

dukt zaraz po produkcji oraz drugi raz po określonym czasie 
magazynowania, czasie który jest charakterystyczny dla da-
nej technologii. 

Stworzenie odpowiednich parametrów powietrza  
na etapie produkcji

Oczywiście wszystko zależy od rodzaju produkcji, oto kilka 
zastosowań:

 � konfekcja (pakowanie) artykułów spożywczych – kontrola wil-
gotności na odpowiednim poziomie, celem ograniczenia do 
minimum parowania produktu po zapakowaniu,

 � zredukowanie lodu tworzącego się w mroźniach, w tunelach 
mroźniczych, przy kriogenice spożywczej, 

 � szybkie suszenie pomieszczeń produkcyjnych po umyciu,
 � produkcja farmaceutyczna – pomieszczenia tabletkarni, za-

pobieganie zbrylaniu produktu, eliminacja koagulacji prosz-
ku zanim kapsułka zostanie uszczelniona, przy procesach  
suszenia produktów w suszarkach fluidalnych, suche powietrze 
z systemu osuszania umożliwi prace przez cały rok.

 � zabezpieczenie urządzeń elektronicznych, zabezpieczanie 
urządzeń energetycznych np. w trakcie postoju kiedy szcze-
gólnie są narażone na zjawisko korozji.

 � przy produkcji elementów z tworzywa sztucznego – proble-
my z kondensacją na formach wtryskowych, niekorzystne zja-
wisko adsorbowania wody przez granulat.

Stworzenie odpowiednich parametrów powietrza  
na etapie przechowywania, magazynowania

Osuszanie stosuje się także w pomieszczeniach wychładzal-
ni, w których wstępnie wychładzane są produkty spożywcze.  
W jednym z dużych zakładów mięsnych, który produkuje około 
40 ton przetworów mięsnych dziennie, pokusiłem się o wyko-
nanie pomiaru ilości wilgoci, która wjeżdża na wózku wędzar-
niczym do wychładzalni. Pomiar polegał na zważeniu wózka 
wraz z produktem zaraz po szokowym wychłodzeniu zimnym 
prysznicem oraz na ponownym zważeniu po 12 godzinach. 
Różnica wynosiła dokładnie 2 kg. co daje przy około 32 wóz-
kach zyski wilgoci w ilości 64 kg wody. Do tego należało do-
dać zyski wilgoci wynikające z ubytku masy z produktu i czę-
sto otwieranych drzwi pomiędzy wychładzalnią i wędzarnią, 
co w sumie dawało 127 kg wody do zabrania na 12 h (średni 
czas, w którym gotowy produkt przebywa w wychładzalni),  
a tym samym 15,8 kg na godzinę. Przy uwzględnieniu strat 
wynikających ze zmiennej temperatury zewnętrznej, która ma 
wpływ na procesy osuszania ostatecznie dobrany został osu-
szacz COTES CR3800T. 

Ciekawym zastosowaniem dla osuszania jest tzw. wspomaga-
nie chłodnictwa. Jeśli system osuszania będzie skutecznie kon-
trolował poziom wilgotności w mroźni lub chłodni, to w znacz-
nym stopniu zmniejszone zostaną koszty eksploatacji urządzeń 
chłodniczych. Wynika to z ograniczenia zjawiska kondensacji na 
parowaczu układu chłodniczego. 

Rys. 3. Parametry dobranego osuszacza

Kontrola i regulacja 
wilgotności na 
etapie produkcji jest 
niezmiernie istotna, 
z perspektywy 
powstawania 
produktu 
końcowego 

Jeśli produkty 
przeszły wstępne 
wychładzanie 
szokowe 
np. poprzez 
schłodzenie zimnym 
prysznicem, wtedy 
należy uwzględnić 
zarówno zyski 
wynikające z ubytku 
masy, jak i z faktu, 
że do wychładzalni 
wjeżdża mokry 
produkt
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Jeśli układ chłodniczy działać będzie na minusowym prze-
grzaniu czynnika chłodniczego w parowaczu, wtedy będzie-
my mieli do czynienia z oszranianiem lameli wymiennika, a tym 
samym z ograniczeniem przepływu powietrza przez parowacz  
i zmniejszeniem jego wydajności. W takim przypadku zadaniem 
systemu osuszania będzie ograniczenie zjawiska oblodzenia pa-
rowacza oraz zminimalizowanie lub kompletne wyeliminowa-
nie funkcji odszraniania wymiennika parowacza.

Zyski wilgoci od ludzi 
Jeśli ilość ludzi dla danego pomieszczenia będzie miała ulec 

zmianie, w zależności od charakteru pracy, należy dokonać ob-
liczeń zgodnie z powyższą tabelą. 

Zyski wilgoci od wentylacji

W = K · n · ρ · (xz - xw)

gdzie:
W  – zyski wilgoci od wentylacji [g/kg],
K   – kubatura pomieszczenia [m³],
n  – ilość wymian [wym./h],
ρ  – gęstość powietrza [kg/m³],
xz –  zawartość wilgoci w powietrzu zewnętrznym lub nawie-

wanym [g/kg],
xw – zawartość wilgoci w powietrzu wewnętrznym [g/kg]. 

lub

W = V · ρ · (xz - xw)

gdzie:
W – zyski wilgoci od wentylacji [g/kg],
V  – wydatek powietrza systemu wentylacji [m³/h],
ρ  – gęstość powietrza [kg/m³],
xz –  zawartość wilgoci w powietrzu zewnętrznym lub nawie-

wanym [g/kg],
xw – zawartość wilgoci w powietrzu wewnętrznym [g/kg]. 

W przypadku, gdy ilość wymian będzie niewiadomą i nie  
będzie można jednoznacznie ustalić tej wartości, należy przy-
jąć następujące wielkość w zależności od rodzaju pomiesz- 
czenia. 

Zyski wilgoci od otwartych zbiorników wodnych 

Wzór wg. Recknagla

W = σ · A · (x" – x)

gdzie:
W   – zyski wilgoci od zbiornika wodnego,
σ   – współczynnik przejmowania masy [kg/(m² · h)]:
σ = 10 – dla wody spokojnej, pływalnie domowe,
σ =  20 –  przy umiarkowanym ruchu wody, pływalnie kryte ogól-

nego przeznaczenia, 
σ = 30 – przy burzliwym ruchu wody, pływalnie ze sztuczną falą, 
A   – powierzchnia zbiornika wodnego [m²],
x"   –  zawartość wilgoci w nasyconym powietrzu o temperatu-

rze wody [g/kg],
x     – zawartość wilgoci w powietrzu o parametrach tw, φp [g/kg],
tw  –  temperatura powietrza w pomieszczeniu, 
φp – wilgotność powietrza w pomieszczeniu. 

***

Koniec części pierwszej. W drugiej części skupimy się na omó-
wieniu sposobów osuszania kubatury zamkniętej. 

Tabela 1. Zyski wilgoci od ludzi [g/h]

Aktywność
Temperatura [°C]

15 18 20 23 26 29

Odpoczynek w postawie siedzącej 26 33 40 58 70 98

Odpoczynek w postawie stojącej 31 42 54 72 91 122

Praca biurowa, praca lekka 42 56 72 95 117 147

Pracownik w postawie stojącej, aktywność mała, praca lekka 67 89 110 142 163 200

Pracownik w postawie stojącej, aktywność duża, praca lekka 88 110 128 163 191 227

Praca siedząca w fabryce, praca lekka 109 135 154 196 226 260

Mechanik, malarz, praca średniociężka 130 160 182 226 256 300

Obsługa restauracji, praca bardzo aktywna, praca ciężka 168 204 230 274 298 337

Osoby w prędkim tańcu, praca bardzo ciężka 255 307 342 386 412 460

Tabela 2. Zakładana ilość wymian, w przypadku gdy nie można jej jednoznacznie ustalić  
(w przypadku gdy nie ma wentylacji mechanicznej)

Stan budynku

Rodzaj budynku dobry średni zły

Pomieszczenie dobrze uszczelnione 0,4 0,6 0,8

Zwykły budynek mieszkalny 0,5 0,8 1,0

Warsztaty 0,6 0,9 1,2

Duże pomieszczenia bez okien 0,3 0,5 0,7

Tomasz LABUDA – inżynier produktu, 
Klima-Therm
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