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Wprowadzenie 

 
Składowanie w optymalnych warunkach 

klimatycznych - np. temperaturze i wilgotności 

powietrza, właściwych dla  danego eksponatu 

-  jest  jednym  z  najważniejszych  czynników 

przy konserwacji zabytków i wartości 

kulturowych. Wszystkie pozostałe czynniki 

szkodliwe mogą być zredukowane, a nawet 

wyeliminowane (np. zanieczyszczenia, 

oświetlenie). Jednakże, ciepło i wilgotność są 

obecne zawsze i w zależności od materiału, 

mają  różny  wpływ  na  eksponaty:  warunki, 

które mogą byc właściwe dla jednego 

materiału, mogą być jednocześnie złe, a nawet 

szkodliwe dla innego. 

 
Niższe temperatury, które sa zazwyczaj lepsze 

dla eksponatów, gdyż opóźniają procesy 

naturalnego starzenia się i niszczenia, są 

jednoczesnie niekomfortowe dla zwiedzających 

i personelu muzeów. W związku z tym, poza 

specjalnymi wyjątkami, należy  utrzymywać  

właściwą  temperaturę, jak również oświetlenie 

i czystość powietrza. Wszystkie wspomniane 

wyżej czynniki  mają 

niezaprzeczalnie duży wpływ na utrzymanie 

właściwych warunków klimatycznych podczas 

przechowywania  eksponatów. 

 
To, jakie parametry klimatu i jego wahania są 

akceptowalne, zależą od eksponatu, materiału 

lub kombinacji materiałów z jakiego jest 

wykonany, ale także sposobu w jaki został 

wytworzony i jaką techniką. NIe ma jednej, 

zawężonej, ogólnej wartości odniesienia, 

a jedynie umowne, optymalne zakresy, w 

zależności od  grupy materiałów. 

 
 
 
 

Cord Brune, certyfikowany konserwator 

zabytków 

 
Cord Brune od ponad 20 lat jest ekspertem w 

zakresie konserwacji zachowawczej, a także 

konsultantem muzealnym. Niniejsza publikacja 

jest kompilacją jego wiedzy i  doswiadczenia. 
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2. Podstawy i  definicje I 

 

 

 

Temperatura 

 
Temperatura określa stan cieplny danej 

substancji. Wzrost temperatury przyspiesza 

reakcje chemiczne, powodujące szybsze 

starzenie się materiałów. I odwrotnie, niższe 

temperatury wydłużają ich żywotność. W 

zależności  od  rodzaju  materiału,  ciepło 

może dodatkowo powodować zmiękczanie i 

odkształcanie (np. wosk). 

 
Wzrost temperatury powietrza prowadzi 

bezpośrednio do obniżenia wilgotności 

względnej. W rezultacie może się zmienić 

zawartość wilgoci w materiale, prowadząc do 

jego wyschania. Jeżeli to nastąpi częściowo lub 

tylko na powierzchni, np. na skutek 

naświetlenia, mogą pojawić się mechaniczne 

napięcia wewnętrzne, prowadzące do 

uszkodzenia materiału. 

Wilgotność powietrza 

 
Wilgotność powietrza oznacza zawartość pary 

wodnej w powietrzu. Im wyższa temperatura, 

tym więcej pary wodnej powietrze może 

absorbować. 

 
Wilgotność bezwzględna to masa pary wodnej 

zawarta w  określonej objętości powietrza. 

Wyraża się ja zazwyczaj w jednostce  g/m³. 

 
Wilgotność względna (%wilg. wzg.) to 

stosunek  bieżącej  masy  pary  wodnej  do 

jej maksymalnej masy w powietrzu, innymi 

słowy to zależność miedzy wilgotnością 

bezwzględną a  maksymalna wilgotnością 

powietrza, przy danej temperaturze. Wyrażana 

jest w  %wilg. wzg. 
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2. Podstawy i  definicje I 

 

 

 

Wilgoć materiału 

 
Wilgość materiału określa ilość wody zawartej 

ciałach stałych. Istotną rolę odgrywa w tym 

higroskopijność, czyli podatność materiału na 

wchłanianie wilgoci z otoczenia (z reguły w 

formie pary wodnej) . Wiele nieorganicznych ciał  

stałych,  po  absorpcji  wody,  rozpuszcza się lub 

skleja (np. sól kuchenna) 

 
Porowate, nieorganiczne i organiczne 

substancje zazwyczaj oddają pochłonietą wilgoć 

i po upływie określonego czasu wytwarza sie 

równowaga z wilgotnością powietrza. Opisaną 

wilgotność równowagową osiąga się w różnym 

czasie, w  zależności 

od materiału i struktury jego powierzchni  

(np. tkaniny: =  szybko; lakierowane drewno: 

=wolno). W zależności od materiału różnić się 

także będzie pojemność chłonna. 

Punkt rosy 

 
Punkt rosy określa temperaturę, w której 

powietrze zostaje nasycone parą wodną 

(100% wilg. wzg.) i na powierzchni materiału 

wystąpi kondensacja. Zjawisko to następuje 

np. gdy schłodzony obiekt zostanie 

przeniesiony do cieplejszego i przez to bardziej 

wilgotnego pomieszczenia lub gdy 

pomieszczenie jest wentylowane ciepłym 

powietrzem z zewnątrz. 

 
Kondensacja może wystąpić także w 

przypadku materiałów porowatych - w  

sytuacji  zmiany  temperatury  wewnętrznej, 

np. na zewnętrznej ścianie budynku w zimie. 

Jeżeli nastąpi to nagle i wielokrotnie może 

spowodowac uszkodzenie budynku. Dlatego 

też, podczas transportu, eksponaty powinny 

być powoli aklimatyzowane do   temperatury 

jaka będzie w miejscu docelowym. Konieczne 

jest też zachowanie odpowiedniego stosunku 

miedzy temperaturą eksponatu (lub ściany) a 

temperaturą  punktu rosy. 
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3.  Określanie parametrów 

 

 

 

Czynniki wpływające 

 
Właściwe warunki klimatyczne dla kolekcji i 

eksponatów określa ałe spektrum czyników 

zewnętrznych i wewnętrznych. Jedynie 

najważniejsze z nich mogą być omówione w 

niniejszej publikacji. W zależności od sytuacji, 

stopień i rezultat wpływu indywidualnych 

czynników będą różne. Dlatego też, 

każdorazowo powinno się przeprowadzić 

indywidualną ocenę powietrza dla danego 

obiektu.  Niezależnie  od  znajomości czynników  

potencjalnie  zagrażających kolekcji, 

nieodzowne jest  przeprowadzenie 

precyzyjnych pomiarów parametrów powietrza 

ich analizy. 

 
Warunki zewnętrzne 

 
Klimat zewnętrzny ma większy bądź mniejszy 

wpływ  na  klimat  wewnętrzny,  w  zależności 

od konstrukcji skorupy budynku.  Zmiany 

temperatury, promieniowanie słonecze i opady 

mogą być różne  lokalnie z  roku na rok. 

Generalnie, należy oczekiwać bardziej 

suchego powietrza ze  względu na 

chłodniejsze temperatury lub mróz zimą i 

znacznie podwyższonej wilgotności powietrza 

spowodowanej ciepłymi, wilgotnymi okresami 

latem. W okresach przejściowych można 

spodziewać się krótkotrwałych/ dziennych 

zmian ekstremów. 

 
W sytuacji idealnej, budynek powinien w 

znacznym stopniu absorbować te  fluktuacje. 

Zapewniają  to  budynki  z  dostateczną 

masą akumulacyjną, z dobrą izolacją i 

niewielką  ilością  otworów  (okien  i  drzwi). 

W rzeczywistości, ogrzewanie dużych 

powierzchni za pomocą bezpośredniego 

promieniowania słonecznego stanowi duży 

potencjał do  zakłóceń. Budynek musi jak 

najdłużej być w stanie opierać się penetracji 

wilgoci, zarówno tej z opadów jak i gruntowej. To 

wielkie wyzwanie w przypadku budynków 

historycznych, które  muszą być doskonale 

i odpowiedzialnie zarządzane, a także 

regularnie konserwowane. 
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3.  Określanie parametrów 

 

 

 

Warunki  wewnętrzne  i mikroklimat 

 
Decydującym  czynnikiem  dla  eksponatów 

są wewnętrzne warunki klimatyczne. Każde 

pomieszczenie może  mieć różne warunki 

klimatyczne, a nawet strefy w obrębie jednego 

pomieszczenia (np. przy oknie: zazwyczaj jest 

chłodniej i  bardziej wilgotno) 

 
Jeżeli  taka  strefa  klimatyczna  jest 

ograniczona,  możemy  ją  traktowac  jako 

swoisty mikroklimat, np. za obrazem na 

zewnętrznej ścianie budynku (zazwyczaj 

chłodniej i bardziej wilgotno) lub w sąsiedztwie 

grzejnika (w sezonie grzewczym=zazwyczaj 

cieplej i bardziej sucho) 

Gabloty muzealne 

 
W zamkniętych gablotach wystawienniczych 

wytwarza się specyficzny  mikroklimat, 

który różni  się od warunków panujących  

w pomieszczeniu. Jednakże nie zawsze 

jest on  właściwy dla prezentowanych tam 

eksponatów, np. gdy gablota stoi przy ścianie 

zewnetrznej. Aby odpowiednio zabezpieczyć, 

szczególnie wrażliwe zbiory, mikroklimat 

panujący w gablotach powinien być w sposób 

ciągły kontrolowany i dostosowywany do 

właściwych wartości wilgotności za pomocą 

urządzeń do wytwarzania właściwego 

mikroklimatu w gablotach lub za pomocą żelu 

silikatowego. 
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4. Podstawy i  definicje II 

 

 

 

Ogrzewanie i kontrola temperatury w 

pomieszczeniach 

 
Kontrola  temperatury  ma  na  celu 

osiąganie  optymalnej  temperatury  dla 

ludzi i kompensowanie strat cieplnych 

budynku na zewnątrz. Dla takiego 

zastosowania, konwencjonalne systemy 

ogrzewania pomieszczeń wydają się być 

niewystarczającym rozwiązaniem. Wysokie 

temperatury grzejników podczas sezonu 

grzewczego znacząco zakłócają stały 

poziom wilgotności (nadmierne wysychanie 

powietrza). Rozwiązaniem tego problemu, 

umożliwiającym również redukcję kosztów, 

mogą być najnowsze systemy wentylacji 

wyporowej (przykład: Muzeum Brandhorst, 

Monachium)1 lub centralne sterowanie 

temperaturą (przykład: Galeria Kunstforum 

Ostdeutsche, Regensburg)2 . 

 
W niektórych przypadkach, kontrolowana 

temperatura w  pomieszczeniu może w 

pewnym stopniu zredukować zbyt dużą 

wilgotność powietrza. 

 
Wentylacja 

 
Kolejnym  ważnym  czynnikiem  wpływającym na 

klimat w pomieszczeniach jest koniecznośc 

wymiany powietrza. Dla sal wystawienniczych 

zalecana jest jedna kompletna wymiana 

powietrza na godzinę. (krotność wymian 

powietrza=1).  Część  tego  procesu  przebiega 

w sposób niekontrolowany, poprzez otwory 

budynku (okna i drzwi). W wielu przypadkach, za   

pomoc kontrolowanej  wentylacji, można 

w znaczący sposób zredukować negatywny 

wpływ  fluktuacji klimatycznych. 

Ze względu na brak wzmożonego 

przemieszczania się ludzi, w magazynach 

krotność wymiany powietrza może byc niższa. 

(wyjątek: pomieszczenia zanieczyszczone, 

skażone) 
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4. Podstawy i  definicje II 

 

 

 

Systemy klimatyzacyjne i klimatyzatory 

przenośne 

 
Kompletny system klimatyzacyjny składa 

się  z  komponentów odpowiadających 

za ogrzewanie, schładzanie, nawilżanie, 

osuszanie i filtrowanie powietrza. Umożliwia to 

wytworzenie prawidłowych warunków 

klimatycznych  w  pomieszczeniu.  Wymaga to 

jednak zastosowania zaawansowanych 

rozwiązań technicznych, jak również w 

przypadku awarii, niesie ryzyko uszkodzenia 

zbiorów. Dodatkowo,  kontrola  mikroklimatu 

za pomocą systemu klimatyzacyjnego jest 

trudna. W rzeczywistości skoki wilgotności 

mogą być znacznie wyższe niż można 

oczekiwać. 

 
Światło 

 
Kolejny czynnik to światło: każde źródło 

światła emituje ciepło. Jest ono niewielkie w 

przypadku oświetlenia LED, jednakże 

świetlówki emitują go już odpowiednio 

więcej, a  światło halogenowe może już 

emitowac go naprawdę bardzo dużo. Światło 

z tego ostatniego zawiera wysoki poziom 

promieniowania  cieplnego,  porównywalnie 

ze światłem słonecznym i jest szczególnie 

niszczące dla szklanych gablot.   Dlatego 

też nalezy unikać takiego źródła światła, jak 

również bezpośredniego nasłonecznienia 

zbiorów. 

 
Sposób korzystania 

 
Na koniec, również sposób korzystania  

i  opieki nad kolekcją ma wpływ na 

kształtowanie się warunków klimatycznych. W  

przypadku  ekspozycji  stałych,  warunki w 

pomieszczeniach wywołane przez 

zwiedzających, oświetlenie, system 

klimatyzacji i sposób sprzątania (np. częste 

czyszczenie podłogi na mokro), będą 

zdecydowanie  różne  od  tych,  panujących w 

magazynach. Eksponaty na wystawach 

czasowych są wystawione na dodatkowe 

czynniki - zmiana klimatu (np. magazyn  - 

wystawa), transport, możliwe wypożyczenia, 

itp. 
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5. Wykres h-x  Molliera 
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5. Właściwe  parametry klimatu3
 

 

 

 

W zakresie jakości powietrza wewnętrznego, międzynarodowi eksperci rekomendują dodatkową 

priorytetyzację - niedopuszczanie do nadmiernej wilgotności jest kryterium ważniejszym od  

kontroli  wzrostów  temperatury powietrza. 

 

Priorytet Parameter Wartość nominalna 

 
1 

 
 

Zmiana wilgotności wzg.  w  ciągu 1 godziny 

 
≤2.5 % Zmiany powinny być możliwie jak 

najrzadsze i jak najmniejsze 

 
2 

 
 

Zmiana wilgotności wzg. w  ciągu 1 dnia 

 
≤5 % Zmiany powinny być możliwie jak najrzadsze i jak 

najmniejsze 

 
 

3 

 
 
 

Minimalne i maksymalne wartości 

wilgotności wzg. w  ciągu 1  tygodnia 

Drewno 50 % do  60 % | Płótno: 50 % do 55  % 

Papier:  45 % do  50 % | Metal: 5 % do 40 % 

 

Jeżeli eksponaty, wykonane z różnych materiałów są 

przechowywane lub wystawiane wspólnie, optymalne 

wartości wilgotności wzg. muszą być ustalone jako 

kompromis między wymaganiami konserwacyjnymi 

poszczególnych  eksponatów. 

 
 

4 

 
 
 

Sezonowe zmiany wilgotności wzg. w ciągu 1 

roku 

 
+5 % (lato) do -5 % (zima) w odniesieniu do 

wartości tygodniowych (priorytet 3) 

 
Historia eksponatów, kondycja budynku a także 

właściwości regionalne (strefy klimatyczne) mogą 

powodowac konieczność podwyższania lub 

obniżania  wilgotności wzg. 

 
5 

 
 

Zmiana temperatury w  ciągu 1 godziny 

 
≤2.5 % Zmiany powinny być możliwie jak 

najrzadsze i jak najmniejsze 

 
 

 
6 

 
 
 

 
Sezonowe zmiany wilgotności wzg. w ciągu 1 

roku 

 
4 do 28 °C Z punktu widzenia konserwacji 

zbiorów, niższa temperatura jest korzystniejsza 

dla większości eksponatów. Temperatura w 

pomieszczeniach jest ustawiana na podstawie 

średniej, miesięcznej temperatury na zewnątrz, 

różnice  miedzy nimi powinny być możliwie 

najmniejsze. Wyższe temperatury w zakresie 24 -  28 

°C są dopuszczalne przez maksymalnie 150 godz. w 

ciągu roku. 
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5.  Maksymalne  zmiany parametrów4
 

 

 

 

Wytyczne w zakresie parametrów klimatu w muzeach, cytowane w wiekszości publikacji 

krajowych i  oparte na  odpowiednich regulacjach/  rekomendacjach 

 

Klasa klimatu 

Maksymalne  wartości  zmian parametrów 

Zmiany krót- 

kookresowe 

Dopuszcalna, sezonowa ad- 

justacja  wartości docelowej 

 

AA 

 

Precyzyjna kontrola klimatu, 

jedynie niewielkie, sezonowe 

zmiany temperatury 

 
 

±5 %wilg.wzg. | ±2 °C 

 
 

%wilg.wzg. stabilna, ±5  °C 

 

A 

 

Dobra kontrola klimatu, 

niewielkie, sezonowe zmiany 

wilgotności  i temperatury 

 
 

±5 %wilg.wzg. | ±2 °C 

 

 
±10 °C podwyższenie o 5 °C i obniżenie o 

10 °C 

 

A 

 

Dobra kontrola klimatu, 

sezonowe zmiany tylko 

temperatury 

 
 

±10 %wilg.wzg | ±2 °C 

 

 
%wilg.wzg. stabilna, podwyższenie o 5 °C i 

obniżenie o 10 °C 

 

B 

 

Kontrola klimatu, sezonowe 

zmiany i spadki temperatury w 

zimie 

 
 

±10 %wilg.wzg | ±5 °C 

 

±10 %wilg.wzg., podwyższenie o 10 °C 

(max. do 30 °C) , obniżenie max do 4 °C (z 

wyjątkami) 

 

C 

 

Zapobieganie wszystkim 

ekstrmalnym wartościom 

ryzykownym 

 

 
%wilg.wzg. w zakresie 25 % - 75 %, temperatura w ciągu roku rzadko 

powyżej 30 °C, zazwyczaj ponizej 25  °C 

 

D 

 

 
Zapobieganie nadmiernej 

wilgotności 

 
 

Zawsze poniżej 75  %wilg.wzg. 

 
Wartość docelowa: wieloletnia roczna wartość średnia lub 50 %wilg.wzg przy temperaturze w zakresie 15 - 

25 °C 
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6.  Uwagi końcowe 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Przypisy 

 

1 BauNetz Media GmbH: Museum Brandhorst in Munich. Downloaded on 26. November 

2015, from http://www.baunetzwissen.de/objektartikel/Heizung-Museum-Brandhorst-in- 

Muenchen_778119.html 

 

2 Michael Kotterer, Henning Grosseschmidt: Klima in Museen und historischen Gebäuden – 

Vom konservatorisch richtigen Heizen und Lüften. In: Beiträge zur Erhaltung von Kunst- und 

Kulturgut 1 (2008), p. 98. Downloaded on 26. November 2015, from http://www.kunstforum.net/ 

doc/vdr1_2008.pdf 

 

³ Andreas Burmester: Die Beteiligung des Nutzers bei Museumsneubau und -sanierung oder: 

Welche Klimawerte sind die richtigen? In: Fachinstitut Gebäude-Klima e.V. (Hrsg.): Raumklima in  

Museen und historischen Gebäuden: Kongressbericht. Bietigheim 2000, p.  9-24. 

 

4 ASHRAE (= American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers): 

ASHRAE Handbook: Heating, Ventilating, and Air-Conditioning Applications, SI Edition. Atlanta 

2007, Chapter 21.13, Table 3, (Translation: Cord Brune). 
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Nasze rozwiązanie 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

System monitoring testo 160 

 
• Prosta, przenośna i bezpieczna 

dokumentacja  i monitoring 

• Przechowywanie danych i dostęp do 

nich za pomocą Chmury  Testo 

• Funkcja  automatycznego alarmowania 

- SMS, e-mail 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Testo Sp. z o.o. 

 
ul. Wiejska 2 

05-802 Pruszków 

 

 

 

Telefon:    22/ 863 74 01 

Faks: 22/ 863 74 15 

 
E-mail: testo@testo.com.pl 

WWW: www.testo.com.pl 
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