
Muzeum Historii Polski 
w Cytadeli Warszawskiej 
instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

Muzeum Historii Polski niewątpliwie stanie się jednym z ciekawszych i znaczących punktów na mapie 

atrakcji turystycznych Warszawy. Realizacja okazała się także interesującym doświadczeniem dla 

projektantów wentylacji i klimatyzacji. 

Otwarcie Muzeum Historii Polski w nowej siedzibie, 

usytuowanej na terenie Cytadeli Warszawskiej, plano-

wane jest w pierwszym kwartale 2021 r. W gmachu 

MHP przewidziano pomieszczenia dla Muzeum Historii 

Polski o powierzchni ok. 36 700 m2 i pomieszczenia dla 

Muzeum Wojska Polskiego o powierzchni ok. 8 000 m2.

 Gdy budynek zostanie ukończony, na terenie Cy-

tadeli powstanie tzw. Park Niepodległości składający 

się z Muzeum Historii Polski, Muzeum Wojska Polskiego 

oraz dwóch muzeów, które już istnieją, czyli Muzeum 

Katyńskiego i Muzeum X Pawilonu. Planowane są rów-

nież powierzchnie wystawiennicze pod gołym niebem 

i wiatami. Będzie to przyjazna, zielona przestrzeń, otwarta 

dla wszystkich zwiedzających. Dwukondygnacyjny par-

king zostanie schowany pod ziemią.

Budynek będzie centralnym obiektem projekto-

wanego kompleksu i będzie pełnił funkcje zarówno 

wystawiennicze, jak i biurowe. Znajdą się w nim pra-

cownie konserwatorskie, laboratoria, magazyny mu-

zealne, centrum konferencyjne, centrum edukacyjne, 

sala widowiskowa, sala kinowa, studia nagrań oraz część 

gastronomiczna. 

Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja

W budynku muzeum zapewniona będzie wenty-

lacja mechaniczna i klimatyzacja. Praca układów wen-

tylacyjnych ma być ciągła ze względu na utrzymanie 

odpowiednich parametrów klimatycznych zwłaszcza 

w części muzealnej. Świeże powietrze zostanie przy-

gotowane w centralach wentylacyjnych i doprowa-
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dzane do pomieszczeń za pomocą rozbudowanej sieci 

kanałów prowadzonych w szachtach i przestrzeniach 

instalacyjnych nad sufitami podwieszanymi,  a także 

bezpośrednio pod stropami w sposób widoczny dla 

użytkowników. Poza godzinami użytkowania, ze wzglę-

du na oszczędność energii, układy wentylacyjne będą 

obniżać wydajność w zadanym dopuszczalnym zakresie 

oraz zwiększać udział powietrza recyrkulacyjnego. Na 

głównej powierzchni wystawy stałej muzeum zaprojek-

towano cztery niezależne układy wentylacyjne mające 

dodatkowy podział układu kanałów na odcinane sekcje 

umożliwiające obniżenie wydajności bez zmiany charak-

terystyki wypływu powietrza z nawiewników. Parametry 

klimatu na wystawie stałej utrzymywane będą m.in. przy 

wykorzystaniu bezprzewodowego systemu czujników 

temperatury i wilgotności, których lokalizacja zostanie 

dostosowana do aranżacji i będzie mogła być korygo-

wana także w trakcie eksploatacji w przypadku zmian 

aranżacyjnych powierzchni.

Powietrze świeże do central wentylacyjnych będzie 

dostarczane poprzez czerpnie dachowe, a powietrze 

wywiewne usuwane poprzez wyrzutnie dachowe, zlo-

kalizowane w ścianach zagłębień dachu oraz ścianach 

wyniesionych attyk. 

Czerpnie powietrza będą wyposażone w metalo-

we zmywalne wkłady filtracyjne. Zapewnią one filtrację 

wstępną, zapobiegając tym samym szybkiemu zanie-

czyszczeniu wnętrza murowanych kanałów czerpnych. 

Centrale wentylacyjne obsługujące pomieszczenia wy-

magające nawilżania nawiewanego powietrza zostaną 

wyposażone w nawilżacze. Będą stosowane dwa rodzaje 

nawilżaczy powietrza: wysokociśnieniowe nawilżacze 

adiabatyczne wodne oraz nawilżacze parowe rezystan-

cyjne. Ze względu na ograniczenie kosztów eksploatacyj-

nych większość nawilżaczy będzie typu adiabatycznego 

(wodnego) . Dla pomieszczeń o wysokich wymaganiach 

technologicznych, takich jak pracownie konserwacji, 

magazyn, skarbiec, wystawa stała i czasowa zostaną za-

stosowane nawilżacze parowe rezystancyjne (grzałkowe). 

Nie przewiduje się zastosowania nawilżaczy parowych 

elektrodowych z uwagi na wysokie koszty eksploatacji 

tego typu urządzeń, za wyjątkiem nawilżaczy instalowa-

nych w szafach klimatyzacyjnych.

Wszystkie układy wentylacyjne będą wyposażone 

w wymienniki do odzysku ciepła – w większości będą 

to wymienniki rotorowe o wysokiej sprawności odzy-

sku ciepła i wilgoci. Wymienniki glikolowe zastosowano 

w obszarach, w których mogą wydzielać się szkodliwe 

substancje i uciążliwe zapachy.

W części pomieszczeń zastosowano centrale wenty-

lacyjne z recyrkulacją, gdzie stopień zmieszania będzie 

sterowany przy wykorzystaniu parametru entalpii powie-

trza i temperatury z nadrzędnym parametrem zawartości 

CO
2
 w  obsługiwanych pomieszczeniach, a w części np. 

w biurach zastosowano recyrkulację, by szybko osiągnąć 

parametry projektowe po okresach przerw lub osłabienia 

wydajności oraz przy rozruchach, zakładając normalną 

pracę przy wykorzystaniu 100% powietrza świeżego.

System wentylacji nie pozwoli na przekroczenie 

najwyższych dopuszczalnych stężeń (NDS) związków 

chemicznych, powstających na stanowiskach pracy 

w pracowniach konserwatorskich. W obrębie kondygna-

cji zakłada się w niektórych pomieszczeniach przepływy 

powietrza pomiędzy pomieszczeniami przy założeniu, 

że ruch powietrza odbywa się z pomieszczeń bardziej 

czystych do bardziej brudnych. W pomieszczeniach, 

w których będą występować lokalne zanieczyszcze-

nia powietrza, przewidziane przez technologię (opary 

Muzeum Historii Polski,  

Cytadela Warszawska

Architektura: WXCA – PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

Konstrukcja: WSP Polska

Projekt wentylacji: WSP Polska, Marcin Zimmer

Powierzchnia netto: ok. 36 700 m2 (MHP)  

oraz ok. 8 000 m2 na magazyny, pracownie konserwatorskie  

i pomieszczenia techniczne Muzeum Wojska Polskiego

Powierzchnia wystawy stałej: 7 000 m2

Powierzchnia wystawy czasowej: 1500 m2

Liczba kondygnacji: naziemnych 4, podziemnych 2

Wysokość budynku: 24 m
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związków chemicznych, pyły) zakłada się stosowanie 

dygestoriów lub odciągów miejscowych.

W magazynach zbiorów temperatura utrzymywana 

będzie na stałym poziomie +18°C oraz stała wilgotność 

50% przy równoczesnym wymogu bardzo niskich odchy-

łek od tych wartości – magazyny zostaną wyposażone 

w urządzenia do stałego monitoringu parametrów klimatu 

wewnętrznego.

Centrale wentylacyjne obsługujące magazyny re-

alizować będą pełny zakres uzdatniania powietrza, włą-

czając w to maksymalne osuszanie w okresie letnim oraz 

dezynfekcję .

W magazynach, w których wymagana jest niższa wil-

gotność zastosowano dodatkowo osuszacze absorpcyjne.

Dla zweryfikowania poprawności przyjętych założeń 

dotyczących klimatyzacji głównej powierzchni wystawy 

stałej przeprowadzono analizę CFD, której wynikiem był 

rozkład temperatury w przyjętym do modelowania mo-

dule kubatury wystawy oraz rozkład prędkości powietrza. 

Analizę przeprowadzono dla okresu zimowego i letniego 

przy obliczeniowym obciążeniu cieplnym od przegród 

zewnętrznych, ludzi, wyposażenia i oświetlenia.

Nawiewy do pomieszczeń zaprojektowano tak, aby 

prędkość powietrza w okresie zimowym i letnim przy 

obliczeniowym obciążeniu cieplnym od przegród ze-

wnętrznych, ludzi, wyposażenia i oświetlenia w pomiesz-

czeniach, na wejściu do strefy przebywania ludzi mieściła 

się w typowym komfortowym zakresie 0,2 – 0,3 m/s. 

Wszystkie urządzenia grzewczo-wentylacyjne będą 

wyposażone w  kompletne systemy automatyki steru-

jącej i zabezpieczającej połączonej z nadrzędnym sys-

temem BMS obiektu. 

Wszystkie instalacje wentylacyjne zostaną wyposa-

żone w tłumiki oraz okładziny akustyczne zapewniające 

spełnienie kryteriów akustycznych – szczególnie dotyczy 

to sali widowiskowej, kina oraz zespołu studiów nagra-

niowych z pomieszczeniami pomocniczymi. 

Budynek wyposażony będzie w rozbudowane sys-

temy wentylacji pożarowej m.in. systemy utrzymywania 

nadciśnienia w klatkach schodowych oraz oddymiają-

ce i napowietrzające kubatury głównej wystawy stałej, 

forum wejściowego, sali widowiskowej i kina wraz z foyer.

Marcin Zimmer 

WSP Polska 

Model 3D instalacji w budynku 

Muzeum Historii Polski
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