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Rozwiązania firmy Munters w zakresie  
zawilgocenia i korozji w wodociągach miejskich
Osuszanie powietrza w obiektach zakładów wodociągowych

OSUSZANIE



Zbyt duża wilgotność powietrza  
w pomieszczeniach zakładów  
wodociągowych zawsze powoduje te 
same problemy: z powodu zimnej wody 
temperatura panująca na powierzchni 
urządzeń technicznych jest na tyle niska, 
że następuje przekroczenie punktu rosy 
powietrza otoczenia i zaczyna się proces 
skraplania. W konsekwencji mogą wystę-
pować takie zjawiska, jak korozja  
i powstawanie pleśni.
Skraplająca się woda i korozja zawsze 
stanowią zagrożenie dla wyposażenia 
technicznego niezależnie od temperatury 
panującej w pomieszczeniu. Dotyczy  
to np: 
• komory zasuw
• rurociągów w piwnicy
• hali pomp
• studni zbiorczej ujęcia źródła
• stacji podwyższania ciśnienia
•  wysokich zbiorników ze swobodną  

taflą wody

Problemy w lecie 
Z powodu ciągłego kontaktu z wodą 
wszystkich elementów przez które  
przepływa, temperatura na ich  
powierzchni jest równa temperaturze wody. 
Od wczesnej wiosny do jesieni zawartość 
wilgoci w powietrzu jest bardzo wysoka. 
W związku z tym w przypadku kontaktu 
powietrza z zimną powierzchnią urządzeń 
następuje spadek jego temperatury poniżej 
punktu rosy. Konsekwencją jest nieustanne 
tworzenie się kondensatu. Wilgotność po-

wietrza w pomieszczeniach zakładów  
wodociągowych wynosi nierzadko 90%, 
dlatego nakłady na likwidację szkód  
w budynkach i obiektach technicznych 
przez wilgoć i korozję są znaczne.

Problemy występujące w zimie  
przy otwartej tafli wody  
Temperatura wody w zimie jest znacznie 
wyższa w porównaniu z temperaturą 
zewnętrzną. Ściany i sufity nieogrzewanych 
pomieszczeń ulegają schłodzeniu.  
W pomieszczeniach, w których występuje 
otwarta tafla wody, takich jak zbiorniki  
czystej wody , czy też oczyszczalnie  
ścieków, na oknach, ścianach i sufitach 
skrapla się wilgoć. W dłuższym okresie 
czasu niesie to ze sobą poważne  
konsekwencje dla budowli betonowych: 
wilgoć przenika przez beton i stalowe 
zbrojenie. Pojawia się korozja i konieczne 
jest przeprowadzenie prac remontowych. 
W przypadku zbiorników czystej wody 
pojawia się jeszcze jeden problem. Krople 
wody po kondensacji wiszą często przez 
długi czas na sufitach i elementach  
urządzeń. Mikroorganizmy, które naturalnie 
występują w tych pomieszczeniach,  
zaczynają się rozmnażać i odżywiać 
w kroplach wody. Gdy takie krople 
spadają do czystej wody, pojawia się 
niebezpieczeństwo dodatkowego skażenia 
mikroorganizmami. 
Tak samo jak w przypadku opisanych 
wyżej „problemów letnich”, i tutaj nieza-
wodnym rozwiązaniem jest osuszanie 
powietrza. W celu zachowania substancji 
budowlanych w niezmienionym stanie  
i zabezpieczenia wody pitnej przed 
wtórnym skażeniem, obniża się wilgoć 
występującą w pomieszczeniu do poziomu 
wykluczającego kondensację na ścianach 
i sufitach. Istotnie wydłuża się wówczas 
okres użytkowania budynku. Wykluczone 
jest też wtórne skażenie wody pitnej.

Ogrzewanie jako rozwiązanie problemu?  
Urządzenia grzewcze ogrzewają  
powietrze w pomieszczeniu. Następuje  
obniżenie względnej wilgotności powie-
trza. Bezwzględna zawartość wody 
w powietrzu pozostaje jednak taka sama. 

A tym samym nie zmienia się punkt rosy 
powietrza. Ogrzane powietrze, stykające 
się z zimnymi elementami urządzeń, przez 
które przepływa woda, oddaje taką samą 
ilość wody, jak w przypadku, gdy nie jest 
ogrzane. Nie ma możliwości ogrzania 
elementów urządzeń oraz wody,
w związku z tym metoda ta jest  
nieodpowiednia. Ogrzewanie oznacza 
więc tylko niepotrzebną stratę energii.

Wentylacja jako rozwiązanie problemu?  
Wykorzystując wentylację można  
przeciwdziałać wilgotnej atmosferze  
w obiektach zakładów wodociągowych.  
Co dzieje się jednak na powierzchni 
zimnych elementów, przez które przepływa 
woda? Jak już wspomnieliśmy, temperatura 
punktu rosy przez większą część roku ma 
wartość powyżej temperatury zimnych 
elementów urządzeń. Gdy powietrze styka 
się z zimną powierzchnią, następuje jego 
schłodzenie i skraplanie się wody tam, 
gdzie w zasadzie powinno być sucho.

Ochrona urządzeń technicznych  
Skraplaniu się wody i korozji można 
skutecznie zapobiegać, niezależnie od 
temperatury panującej w pomieszczeniach, 
gdy powietrze pomieszczenia zostanie 
osuszone do punktu rosy, który znajduje się 
ok. 5°C poniżej temperatury panującej na 
powierzchni najzimniejszych elementów.
Oznacza to, że w przypadku temperatury 
na powierzchni wynoszącej 10°C,  
powietrze musi zostać osuszone do tempe-

ratury punktu rosy 5°C. Względna wilgot-
ność powietrza w pobliżu zagrożonych  
powierzchni wynosiłaby wówczas ok. 
70%, co skutecznie wykluczałoby  
tworzenie się kondensatu. W celu uzyska-
nia ochrony antykorozyjnej należy obniżyć 
względną wilgotność powietrza do 
wartości poniżej 50%. Na wykresie widać, 
że szybkość postępowania korozji przy 
względnej wilgotności powietrza poniżej 
60% jest bardzo mała, ale powyżej tej 
wartości gwałtownie rośnie.

Korozja 
stali

Zmiany w materiale na skutek korozji

Beton

Stal

Korozja

Wilgoć1. 2. 3. 4.

Punkt rosy (temperatura punktu rosy)

Temperatura, w której wilgotność 
powietrza osiąga 100%, nazywana jest 
punktem rosy (także temperaturą punktu 
rosy). Podczas ochładzania się 
powietrza rośnie jego względna 
wilgotność. Przekroczenie punktu rosy 
powoduje powstawanie kondensatu.

Temperatura punktu rosy znajduje się 
tym bliżej temperatury powietrza, im 
wyższa jest względna wilgotność 
powietrza.  

(Definicja: „Praktische Bauphysik“ („Fizyka  
budowlana w praktyce”) wyd. Teubner Verlag)

Kondensat – problem o każdej porze roku

1. Wilgoć wnikająca przez pory
2. Powstawanie korozji jako skutek działania chlorków => rozszerzalność objętościowa
3. Powstawanie pęknięć jako skutek rozszerzalności objętościowej => obniżenie nośności
4. W połączeniu z oddziaływaniem zimna => kruszenie się betonu oraz niszczenie zbrojenia

Szybkość  
postępowania 
korozji stali  
w zależności  
od względnej  
wilgotności  
powietrza,  
mierzona jako 
wzrost ciężaru  
w mg/dm2

Względna wilgotność powietrza 



Jak już opisaliśmy, konieczne jest obniżenie bezwzględnej wilgotności powietrza. 
Można to uzyskać tylko poprzez osuszenie powietrza. Powietrze osuszane jest do 
momentu, gdy jego punkt rosy obniży się do wartości poniżej temperatury zimnych 
elementów instalacji. Po zetknięciu się takiego powietrza z np. zimną rurą, powietrze 
schłodzi się do temperatury panującej na jej powierzchni, ale nie wystąpi zjawisko 
kondensacji. Elementy urządzeń pozostają suche. Jeżeli urządzenie było wcześniej 
mokre, suche powietrze absorbuje wodę i w procesie naturalnej cyrkulacji przenosi   
ją do osuszacza, który ją odprowadza. Urządzenie wyschnie i pozostaje suche.
W celu uzyskania całkowitej ochrony antykorozyjnej, osuszanie powietrza 
odbywa się do momentu, w którym przy zetknięciu się powietrza z zimnymi 
elementami urządzeń względna wilgotność powietrza nie będzie wyższa niż 50%, 
co zapewni skuteczną ochronę przed rdzą.

Proces osuszania powietrza
Osuszanie powietrza z wykorzystaniem 
chłodu
W osuszaczach powietrza działających 
z wykorzystaniem chłodu, powietrze jest 
kierowane za pomocą wentylatora na
zimną powierzchnię parownika. Tam nastę-
puje jego schłodzenie do temperatury po-
niżej punktu rosy i kondensacja. Woda jest 
zbierana lub odprowadzana bezpośrednio. 
Następnie powietrze przepływa przez 
skraplacz i opuszcza urządzenie w postaci 
lekko ogrzanej, częściowo osuszonej.

nia poniżej 0°C osuszacze kondensacyjne 
pokrywają się szronem. W takiej sytuacji 
musi następować cykliczne rozmrażanie, 
co pociąga za sobą dodatkowe koszty 
energii.

Adsorpcyjne osuszanie powietrza
W przypadku osuszaczy powietrza 
działających na zasadzie opracowanej 
przez firmę Munters, osuszane powietrze 
przepływa przez rotor podzielony na dwie 
sekcje. Posiada on strukturę plastra miodu o 
nadzwyczaj dużej powierzchni. 

Optymalizacja energii 
przy użyciu mikrostatu
Poziom temperatury i wilgotności decyduje 
o tym, jak długo ma działać osuszacz 
powietrza. Do sterowania urządzeniami 
stosuje się np. higrostaty, które podłącza 
się za pomocą wtyczki do osuszaczy 
powietrza. Dokładniej działają czujniki 
zależne od punku rosy, takie jak Mikrostat 
MH 90 firmy Munters Czujnik przełącza 
się w zależności od wilgotności powietrza, 
jaka panuje w pobliżu zimnej powierzchni. 
W przypadku zmian wilgotności powie- 
trza lub temperatury powierzchni, w takim 
samym zakresie zmienia się mikroklimat. 
Czujnik reaguje na te zmiany i w związku  
z tym osuszacz zawsze pracuje w optymal-
nym zakresie. Mocuje się go za pomocą 
magnesów bezpośrednio do rury.

Powietrze pomieszczenia 
12°C, wzgl. wilg. 
pow. 80%

Adsorpcja

5 g/kg 8,7 g/kg abs. F.

30%

50%
70%
100%

Chłodzenie
Temperatura parowania

40°C

30°C

20°C

10°C

0°C

-10°C

tWB =12°C

tV= -4°C

TP= ~3°C

Mikrostat MH 90 fi rmy Munters

Rozwiązanie problemu poprzez osuszanie powietrza!

Suche 
powie-
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Wenty-
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Skra-
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na wodę
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Wilgotne 
powietrze 
pomiesz-
czenia

Parownik

Kondensacyjny osuszacz powietrza 

Zalety związane z osuszaniem 
powietrza

•  Ochrona elementów metalowych 
przed korozją

•  Ochrona substancji budowlanej 
przed szkodami powodowanymi 
przez zawilgocenie na skutek 
skraplania

•  Zapobieganie powstawaniu pleśni

•  Zapobieganie wtórnemu skażeniu 
wody pitnej

•  Obniżenie kosztów oraz czasu 
konserwacji i napraw

•  Zachowanie wysokiej wartości 
całej instalacji

•  Dłuższy okres użytkowania całej 
inwestycji

•  Niższe koszty eksploatacyjne 
w porównaniu z zastosowaniem 
innych działań np. Ogrzewania

Powierzchnia ta posiada powłokę wykona-
ną z substancji silnie higroskopijnej, która 
odbiera  wilgoć z przepływającego powie-
trza niezależnie od temperatury. Osuszone 
w ten sposób powietrze jest gotowe do 
procesu dalszego osuszania. W drugim sek-
torze, tzw. sektorze regeneracyjnym rotora, 
"oddzielnie" ogrzany strumień powietrza, 
absorbuje wilgoć i kieruje wilgotne powie-
trze do skraplacza. Następuje schłodzenie 
powietrza, a odzyskana wilgoć jest od-
prowadzana w postaci wody. Niezależnie 
od temperatury i względnej wilgotności 
powietrza, proces ten dostarcza powietrze 
osuszone i w każdych warunkach otoczenia 
daje jednakowo dobre wyniki. Osuszacze 
powietrza działające na zasadzie opraco-
wanej przez firmę Munters, nie wykorzystują 
freonu ani szkodliwych środków chłodzą-
cych i są wyjątkowo ekologiczne.

Proces adsorpcji i chłodzenia na wykresie hx

Kondensacyjny osuszacz powietrza 
z serii MK fi rmy Munters

W zależności od systemu osuszacze 
kondensacyjne wykazują wysoką spraw- 
ność osuszania przy wysokiej temperaturze 
i względnej wilgotności powietrza. Jeśli 
występuje konieczność uzyskania niższych 
temperatur (ochrona antykorozyjna) lub
w pomieszczeniu panuje niższa temperatu-
ra, proces ten wymaga znacznie większych 
nakładów energetycznych w porównaniu
z adsorpcyjnym osuszaniem powietrza. 
Temperatura parownika zawsze musi być 
niższa o ok. 5-7°C od temperatury powie- 
trza, aby mogła wystąpić kondensacja.
W związku z tym w temperaturze parowa 



• Munters lokalizacje

Międzynarodowa marka, dla której najważniejszy jest klient  
Munters jako część Nordic Capital posiada biura w 30 krajach i ponad 3700 pracowników zatrudnionych

w wielu oddziałach na całym świecie. Jesteśmy światowymi liderami w energooszczędnym uzdatnianiu powietrza, 
którego celem jest zapewnienie komfortu, ochrony procesów i środowiska.

Firma Munters dzieli się pomysłami w ramach swojej międzynarodowej sieci, dzięki czemu Grupa szczyci się 
reputacją rzetelnego, szybko działającego i zorientowanego na klienta eksperta w dziedzinie klimatyzacji.

Filozofia firmy Munters skupia się na zadowoleniu klienta i to na niej opieramy się podejmując decyzje. Podczas 
projektowania i produkcji naszych systemów podstawowym celem, do którego dążymy, jest zadowolenie klientów.

Właśnie to nasi pracownicy starają się osiągać każdego dnia.

Aby uzyskać więcej informacji na temat firmy Munters, prosimy odwiedzić stronę www.munters.pl

Firma Munters po publikacji zastrzega sobie prawo do wprowadzanie zmian w specyfikacji, ilości itp. z powodów produkcyjnych lub innych.
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