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Ciecze termochemiczne w 
uprawach szklarniowych 

 

Metody kontroli wilgotności w rolnictwie szklarniowym 

W wyniku transpiracji roślin w szklarniach powstaje para wodna, która musi być osuszana 
w celu utrzymania odpowiedniej wilgotności1. Główne metody kontroli wilgotności 
stosowane w szklarniach to wentylacja, ogrzewanie, kondensacja na zimnych 
powierzchniach i adsorpcja przez materiały higroskopijne2. W szklarniach regionów 
ciepłych, jak kraje śródziemnomorskie, wentylacja jest najczęściej stosowaną metodą ze 
względu na niski koszt. W chłodniejszym klimacie, jak Europa kontynentalna, systemy 
grzewcze są stosowane w celu zmniejszenia wilgotności względnej zwiększając 
temperaturę powietrza, ale bez zmiany wilgotności bezwzględnej. 

Zastosowanie wymiennika ciepła z zimnymi powierzchniami do osuszania pozwala na 
przechwycenie i ponowne wykorzystanie ciepła utajonego uwalnianego podczas 
kondensacji2. Pompa ciepła może być stosowana jako osuszacz, który zapobiega 

kondensacji na uprawach3. W zimnych obszarach 
zastosowanie pompy ciepła może zmniejszyć 3-8 razy 
zużycie energii przez osuszanie wentylacyjno-
grzewcze3 oraz zwiększyć 2-3 razy współczynnik 
wydajności konwencjonalnych systemów 
klimatyzacyjnych. 4 

Zastosowanie higroskopijnych roztworów soli 
płynnych (zwanych płynami termochemicznymi, TCF) 
pozwala również na obniżenie wilgotności 
bezwzględnej powietrza poprzez adsorpcję pary 
wodnej oraz zamianę utajonego ciepła kondensacji na 
ciepło jawne wykorzystywane do ogrzewania 
szklarni2.  Różnica wilgotności bezwzględnej 
pomiędzy powietrzem wewnątrz szklarni i na zewnątrz 
jest głównym czynnikiem wpływającym na osuszanie 
sorpcyjne4. Adsorpcja pary wodnej na żelu 
krzemionkowym, proszku węgla aktywnego i włóknie 
węgla aktywnego może być stosowana do kontroli 
klimatu w systemie klimatyzacji zasilanym energią 
słoneczną5. Wodny roztwór chlorku magnezu (MgCl2) 
został użyty w projekcie TheGreeFa (lepszy stosunek 
wydajności do kosztów) do kontroli powietrza w 
szklarniach. 
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