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KONCEPCJA POMIARÓW WILGOTNOŚCI  

W RENOWACYJNEJ KABINIE LAKIERNICZEJ 

 

Podczas nakładania powłok lakierniczych, istotnym parametrem procesu może być wilgotność powietrza. Problem dotyczy 

również lakierni renowacyjnych. Wilgotność powietrza może mieć również wpływ zarówno, na jakość powłok lakierniczych jak 

i komfort pracy lakiernika. W artykule omówiono potrzeby oraz metody pomiarów wilgotności renowacyjnej w kabinie lakier-

niczej. Szereg wyników pomiarów rejestrowanych w różnych warunkach pracy kabiny lakierniczej mogą posłużyć do utworze-

nia sprawdzonego i wiarygodnego modelu numerycznego wilgotności w przestrzeni roboczej kabiny lakierniczej. Model ten 

może stanowić jeden z modułów kompleksowego numerycznego modelu symulacyjnego kabiny lakierniczej. 

 

WSTĘP 

Podczas nakładania powłok lakierniczych, jednym z istotnych 
parametrów procesu może być wilgotność powietrza. Wilgotność 
powierza jest uzależniona od pory roku, bieżących warunków pogo-
dowych, zadanych parametrów pracy kabiny lakierniczej (tempera-
tura powietrza, parametry ilościowe i jakościowe stosowanych 
materiałów lakierniczych, itp.). Stosowane lakiery oraz materiały 
lakiernicze często mają określone optymalne parametry technologii 
aplikacyjnych, które mogą mieć wpływ na jakość powłoki lakierniczej 
8,9]. W grupie tych parametrów znajduje się również wilgotność 
powietrza. 

W zależności od trybu pracy kabiny lakierniczej związanego z 
fazą procesu lakierowania (natrysk lub suszenie) temperatura oraz 
obieg powietrza mają zróżnicowane parametry. W trybie lakierowa-
nia powietrze jest systematycznie wymieniane. Temperatura na-
wiewanego powietrza do przestrzeni roboczej kabiny lakierniczej 
jest równa temperaturze pokojowej. W trybie suszenia powietrze 
jest w recyrkulacji, nastawy temperatury powietrza zazwyczaj znaj-
dują się w przedziale 40-600C. W części ( około 10%) recyrkulujące 
powietrze jest wymieniane na świeże powietrze atmosferyczne.  

W trakcie zmian ciśnienia i temperatury powietrza ulega zmia-
nie również jego wilgotność. Korzystając z ogólnie znanych zależ-
ności można określić zmiany wspomnianego parametru. Na pod-
stawie wspomnianych równań można również utworzyć model 
numeryczny zmian wilgotności, który pozwoli na przeprowadzenie 
symulacji zmian wilgotności. Warto również przeprowadzić walida-
cję opracowanego modelu oraz przeprowadzić ewentualne korekty 
w celu poprawy wiarygodności modelu. Zmiany wilgotności mogą 
również następować wewnątrz kabiny lakierniczej. Wynika to ze 
zmian temperatury oraz ciśnienia powietrza cyrkulującego wewnątrz 
kabiny. Wpływ na poziom wilgotności ma również skład materiałów 
lakierniczych, w tym zawartość wody w materiałach lakierniczych. 
W związku z powyższym postanowiono przeprowadzić pomiary 
zmian wilgotności wraz z utworzeniem modelu matematycznego dla 
procesy zmian właściwości powietrza. Pomiary dotyczą rejestracji 
wilgotności powietrza nawiewanego oraz usuwanego z przestrzeni 
roboczej kabiny lakierniczej. Oprócz wilgotności rejestrowana jest 
również temperatura powietrza. Rejestracja odbywa się w dwóch 
miejscach: w części nawiewnej (plenum) znajdującej się nad filtrem 
nawiewnym oraz za filtrem wywiewnym typu paint stop. Na rysun-

ku 1 przedstawiono kabinę lakierniczą, w której zaplanowano po-
miary oraz wskazano filtry, które oddzielają punkty pomiarowe od 
przestrzeni roboczej kabiny. 

 

 
Rys. 1 Kabina lakiernicza zaplanowana do pomiarów oraz punkty 
pomiarowe umieszczone pod filtrami, 1- filtr nawiewny, 2- filtr wy-
wiewny 

 
Kabina lakiernicza przedstawiona na rysunku 1 jest własnością 

partnera biznesowego autorów  [11]. W kabinie prowadzone są 
prace lakiernicze przy wykorzystaniu komercyjnych materiałów 
lakierniczych.  

1.  METODYKA POMIARÓW WILGOTNOŚCI 
POWIETRZA   

Powietrze atmosferyczne (powietrze wilgotne) z termodyna-
micznego punktu widzenia można traktować jako mieszaninę dwóch 
składników: powietrza suchego i pary wodnej. Należy zaznaczyć 
że ciśnienie powietrza atmosferycznego pa jest sumą dwóch ciśnie-
nia powietrza suchego ps i ciśnienia pary wodnej pw . A więc zgodnie 
z prawem Daltona 
 

wsa ppp   (1) 

 
Wilgotność powietrza można określić za posługując się trzema 

podstawowymi pojęciami: 
– wilgotność względna powietrza wyrażana w [%] 
– wilgotność bezwzględna powietrza wyrażana w [%] 
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– zawartość wilgoci w powietrzu wyrażana w g/cm3 lub g/kg 
W rozważanym przypadku – pomiar wilgotności powietrza w 

kabinie lakierniczej – ocena stanu termodynamicznego powietrza 
wilgotnego ma istotny wpływ na jakość materiału oraz koszty zwią-
zane z samym procesem lakierownia. 

Istnieje kilka metod pomiaru wilgotności powietrza oraz pomia-
ru zawartości wilgoci w powietrzu, wyróżnia się m.in.: 
– metodę absorpcyjną – pozwala wyznaczyć wilgotność bez-

względną 
– metodę punktu rosy - pozwala wyznaczyć wilgotność względną 
– pomiar za pomocą higrometru włosowego – pozwala wyznaczyć 

wilgotność względną 
– pomiar za pomocą psychrometru (Assmanna lub Augusta) - 

pozwala wyznaczyć wilgotność względną 
– pomiar za pomocą miernika wilgotności z chlorkiem litu – po-

zwala określić zawartość wilgoci w powietrzu 
– pomiar za pomocą higrometru z warstwą przewodzącą (elektro-

niczne mierniki wilgotności powietrza) - pozwala wyznaczyć wil-
gotność względną 

– pomiar za pomocą higrometru pojemnościowego - pozwala 
wyznaczyć wilgotność względną 

– pomiar za pomocą czujnika punktu rosienia – urządzenia te 
stosowane są do bezpośredniej oceny ryzyka osiadania kropli 
rosy na zimnych powierzchniach [7]. 
Pomiar wilgotności powietrza w kabinie lakierniczej prowadzo-

ny będzie za pomocą czujników wilgotności, wyposażonych w son-
dy pomiarowe dla zastosowań przemysłowych. W trakcie procesu 
lakierowania wokół malowanego obiektu powstaje mgła lakiernicza 
zawierająca cząstki stałe lakieru. Zawarte w powietrzu cząstki stałe 
lakierów tworzą osady na wewnętrznych częściach kanałów wy-
wiewnych kabiny lakierniczej. W związku z tym przetworniki pomiaru 
wilgotności powinny być zaopatrzone w filtry cząstek stałych.  
 

 
Rys. 2 Czujnik pomiarowy wilgotności i ciśnienia z filtrem ochron-
nym [10] 

 
W roli rejestratora wyników pomiarów zaplanowano wykorzy-

stanie sterownika programowalnego HORNER XLT. Sterownik ten 
jest wyposażony w złącze karty microSD, co daje możliwość reje-
stracji zmiennych procesowych. Wraz z wartościami wilgotności 
rejestrowane będą również wartości temperatur. Zakłada się komu-
nikację czujników pomiarowych ze sterownikiem za pośrednictwem 
protokołu szeregowej transmisji danych RS232. Wykorzystanie 
sterownika programowalnego oraz transmisji szeregowej pozwala 
na skalowalność systemu oraz rozbudowę systemu pomiarowego o 
inne parametry pracy bez konieczności rozszerzania systemu 
o dodatkowe moduły wejść analogowych. 

2. WALIDACJA WYNIKÓW POMIARÓW  

W celu zapewnienia wiarygodności wyników pomiarów w at-
mosferze mgły lakierniczej oraz lotnych związków organicznych 
(LZO) wymagana jest okresowa weryfikacja wskazań czujników 
wilgotności zamontowanych w kabinie. Można realizować to za 
pomocą pomiarów chwilowych wartości wilgotności względnej po-
sługując się wzorcowym higrometrem elektronicznym firmy Rotronic 
(model HydroPlam HP22 – A). Na rysunku 3 przedstawiono wzoro-
wy miernik umieszczony w kabinie lakierniczej w celu walidacji 
wskazań przetworników pomiarowych. Ze względu na wrażliwość 
miernika na lotne związki organiczne oraz zapobieganie zanie-
czyszczeniom, okresowe walidacje mogą być przeprowadzane pry 
załączonej kabinie lakierniczej bez wykonywania natrysków. 

 

 
Rys. 3 Wzorcowy przyrząd pomiarowy 

 
Powyżej wspomniany przyrząd cechuje się wysoka dokładno-

ścią 0,8% w zakresie pomiarowym -20oC do +40oC. Oprócz okre-
sowej walidacji pomiarów, zainstalowane w kabinie lakierniczej 
czujniki wilgotności powinny mieć również okresowe wymiany filtrów 
ochronnych, w szczególności w części wywiewnej. Wymóg ten 
spowodowany jest wspomnianymi zanieczyszczeniami powietrza.  

PODSUMOWANIE 

Pomiary wilgotności powietrza nawiewanego i usuwanego z 
kabiny lakierniczej podczas pracy pozwolą na ocenę zmian parame-
trów powietrza w czasie cykli lakierownia. Dodatkowo uzyska się 
informacje od rodzaju zachodzących procesów, wykraplania się 
wilgoci w kabinie, wpływu procesu lakierowania na wilgotność po-
wietrza, oraz możliwości dyfundowanie wilgoci do powietrza nawie-
wanego. Zjawiska te zależą od parametrów powietrza nawiewanego 
oraz warunków panujących w kabinie lakierniczej (temperatura 
suszenia, infiltracja, kubatura pomieszczenia). Eksperyment po-
znawczy pozwoli na głębszą identyfikację zjawiska oraz utworzenie 
modelu numerycznego, lub rozszerzenie istniejącego modelu [2]. 
Utworzony model zjawiska umożliwi przeprowadzanie symulacji dla 
różnych scenariuszy parametrów pracy renowacyjnej kabiny lakier-
niczej. Dysponowanie wiarygodnym i sprawdzonym modelem symu-
lacyjnym uprości przeprowadzenie szerszych badań nad możliwo-
ściami regulacji wilgotności powietrza w procesach prac lakierni-
czych. Wilgotność powietrza można również skorelować z regulacją 
temperatury [3] poprzez połączenie modeli numerycznych wilgotno-
ści oraz temperatury  a także rozszerzenie układów sterowania 
temperaturą o parametry wilgotności. Zmiany wilgotności powietrza 
mają również znaczenie w instalacjach odzysku ciepła odpadowego 
[5,6]. 
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Korzyści z uzyskanych wyników można również rozpatrywać 
w aspektach efektywności energetycznej. Może to mieć znaczenie 
w szczególności dla lakierów wodorozcieńczalnych. Regulacja 
wilgotności powietrza może skrócić czas suszenia lakierów , co 
wpływa na czas pracy kabiny lakierniczej w trybie suszenia. 
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A concept of humidity measurement  
inside a refinishing spray booth 

During spray painting application one of important envi-

ronmental parameter is the air humidity. It is also important 

at refinishing process. The air humidity has an impact on 

coatings quality and painter comfort. The paper presents the 

methods and reasons of air humidity measurement inside 

refinishing paint spray booth. The measurement data record-

ed at the different work conditions can be used to create a 

numerical model of air humidity inside the paint spray booth. 

The model can be used as part of complex simulation model 

of paint spray booth. 
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