Tiszazugi Földrajzi Múzeum

Pályázati azonosító: 3511/03952

SZAKMAI BESZÁMOLÓ
Pályázati téma:
A Tiszazugi Földrajzi Múzeum állományvédelmi fejlesztésé és eszközbeszerzése
Igényelt támogatási összeg: 1 496 331 Ft
Megítélt támogatási összeg: 1 496 331 Ft
A tervezés során a következő eszközök beszerzését készítettük elő – zárójelben a leltári
szám:
o

Páramérő kalibráló szett az ELSEC 756
környezeti monitorhoz (Lsz. 1/2015)

1 db

o

Vegyszer a páramérő kalibrálásához
(Lsz. 2/2015)

1 db

o

ZBG-100 gateway (Lsz. 3/2015)

1 db

o

MR04 Ipari router (Lsz. 4/2015)

1 db

o

ZBR-100 router (Lsz. 5/2015 – 8/2015)

4 db

o

ZBS-122 multiszenzor ((Lsz. 9/2015 –
22/2015)

14 db

o

Trotec TTK170S páramentesítő (Lsz.
23/2015)

1 db

A fenti eszközök mindegyikét be tudtuk szerezni és be tudtuk
üzemelni, mivel a pályázat összeget a fenntartó önkormányzat
kiegészítette, ezzel támogatta a projekt megvalósítását.

1. Az eszközök beüzemelése, elhelyezése
Az épület megnevezése:

Tiszazugi Földrajzi Múzeum - Kossuth-ház
tanulmányi raktár

Az épület funkciója:

tanulmányi raktár épület - oktatótermek

Az építés éve (ha pontosan nem ismert becsült
építési éve):

18. század vége

Az épület szintjeinek száma:

1+padlásszint

Az épület hasznos alapterülete:

284,44 m2

Az épületen végzett utolsó felújítás,
korszerűsítés, rekonstrukció éve:

2011.

Az épület fő funkciójához kapcsolódó
helyiségek felsorolása:

Tanulmányi raktárban (fotó-, helytörténeti-,
természettudományi tanulmányi raktár)
elhelyezésre kerülő állományvédelmi
eszközök:




2 db oktatóterem (62,49 m2)
4 db tanulmányi raktár (fotó-,
helytörténeti-, természettudományi
tanulmányi raktár) (92,80 m2)
 háttér információs blokk (18,82 m2)
 strukturált gyűjtemény (12,78 m2)
 3 db WC (7,88 m2)
 előtér (12,88 m2)
 WC előtér (4,00 m2)
 takarítóeszköz tároló (0,80 m2)
 restaurátor előkészítő 3.8 m2)
 I. pince
 II. pince
 tornác (56,53 m2)
ZBG-100 ZigBee gateway – átjáró
ZBR-100 ZigBee router/range extender –
átjátszó, a rendszer hatótávolságát kiterjesztő
egység
ZBS-122 Multi Sensor – érzékelő egység több
paraméter egyidejű mérésére
Robustel R3000 Q3PA WiFi (MR04) ipari router
– a beállításokhoz, a biztos internetes
kapcsolathoz és távoli eléréshez

A Kern Communications munkatársai elvégezték a helyszíni telepítést és beüzemelést.

A következő számítógépes felületek pedig a mérési módokat és eredményeket mutatják:
1.

Egy szenzor webes felülete a mért adatokkal

2.

CSV export lehetőség

3.

Alapfelület, alul a normálistól eltérő értékeket jelző szenzorok

4.

Exportált adatszerkezet

5. Szenzorok visszajelzései

Az épületszerkezeti elemek bemutatása, állapotuk ismertetése
Falazat: (anyaga, vastagsága, vakolat típusa
kívül belül)

vályog és tégla vegyesen 60 cm-es falvastagság,
normál vakolat

Válaszfalak: (anyaga, vastagsága, vakolat típusa
kívül belül)

vályog és tégla vegyesen, 35 és 60-cm es
falvastagság

Födémek: (anyaga, állapota)

fa, régi, nem került felújításra

Lépcsők: (anyaga, állapota, burkolat típusa)

nincs

Tetőszerkezet: (magas, lapos, anyaga, állapota)

magas, felújított, új állapotban

Héjazat: (anyaga, állapota)

hódfarkú cserép, új

Kémények, szellőzők:

béléscsővel bélelt, 12 cm falvastagságú, tömör,
falazott kémény
szellőzőrendszer, tetőn kivezetve:

Nyílászárók: (típus, anyaga, állapota)
Burkolatok: (anyaga, állapota)

 a tanulmányi raktárban, 4 teremben
 oktatótermekben 2 db klíma
teljesen új, fa nyillászárók
csúszásmentes greslap, oktatótermekben gőzölt
akácparketta

Épületgépészeti rendszer jellemzői, állapotuk ismertetése
Vízhálózat: (anyaga, állapota)

új KPE vezeték, épületen belül WRISBO vezeték

Szennyvíz hálózat: (anyaga, állapota)

új PVC csőrendszer




Fűtés és meleg víz ellátó rendszer: (anyaga,
állapota) kazánok típusa, fűtési primer és
szekunder oldal rövid bemutatása, radiátorok
típusa, radiátor szelepek típusa,
melegvíztárolók típusa, kapacitása

Egyéb épületgépészeti rendszerek, szellőzők:






Westen típusú fali kazán
90/70°C hő-lépcsőjű, kétcsöves
melegvíz fűtés
acéllemez lapradiátorok
thermófejes radiátorszelep
szobathermosztát
melegvíztároló (elektromos üzemű)

szellőzők a látványraktár helységekben,
kivezetés a padlástérben

Épület villamos rendszer jellemzői, állapotuk ismertetése
Vezetékek: (anyaga, állapota)

műanyag védőcsőbe húzott, rézerű vezeték


Világítótestek: (általános jellemzők a fontosabb
világítótestekre vonatkozóan, állapota)



Tűzjelző rendszer: (létesítés éve)

2011

Villámvédelmi rendszer: (utolsó felülvizsgálat
éve, minősítése)

nincs

Érintésvédelmi felülvizsgálat: (utolsó
felülvizsgálat éve, minősítése)

2011

2 fázisú áramsín keret, állítható halogén
fényvetők – tanulmányi raktárak
mennyezetre szerelt, kompakt
fénycsöves lámpatestek (oktatóterem,
háttér blokkok)

2. Az épület főbb műszaki paramétereinek ismertetése
Az épület megnevezése:

Tiszazugi Földrajzi Múzeum főépület (állandóés időszaki kiállítás irodák, könyvtár,
raktárhelyiségek

Az épület funkciója:

múzeumépület

Az építés éve (ha pontosan nem ismert becsült
építési éve):

2006-2007-ben teljesen felújított

Az épület szintjeinek száma:

2

Az épület hasznos alapterülete:

399 m2

(földszint: 203 m2, tetőtér: 196 m2)
Az épületen végzett utolsó felújítás,
korszerűsítés, rekonstrukció éve:

2007

Az épület fő funkciójához kapcsolódó helyiségek Földszint 203 m2:
 I. kiállító terem (49,94 m2)
felsorolása:
 II. kiállító terem (55,55 m2)
 III. kiállító terem (50,76 m2)
 akadálymentesített WC (3,39 m2)
 férfi WC (1,60 m2)
 WC előtér (4,00 m2)
 takarítóeszköz tároló (0,80 m2)
 közlekedő (30,48 m2)
 fűtési helyiség (6,27 m2)
Tetőtér 196 m2:
 könyvtárterem
 irodák (3 db)
 raktárhelyiségek (3 db)
 mosdó, takarítószertár
Akadálymentesítés foka: rámpa, akadálymentes Földszinten teljes (rámpa, akadálymentes
vizesblokk és wc
vizesblokk, WC)
Rendelkezik –e felvonóval: ha igen, annak
típusa, teherbírása, utolsó felülvizsgálati
jegyzőkönyv fontosabb megállapításai

NEM

Az épületszerkezeti elemek bemutatása, állapotuk ismertetése
Falazat: (anyaga, vastagsága, vakolat típusa
kívül belül)

38 cm –es blokktégla falazat

Válaszfalak: (anyaga, vastagsága, vakolat típusa
kívül belül)

kisméretű téglából falazott

Födémek: (anyaga, állapota)

25 cm vastag monolit födémlemez

Lépcsők: (anyaga, állapota, burkolat típusa)

beton, burkolóval fedett, jó állapotú

Tetőszerkezet: (magas, lapos, anyaga, állapota)

magas, tetőtér beépítés, 2007-ben épített
újonnan – láng és gomba mentesítő szerrel
kezelt

Héjazat: (anyaga, állapota)

cserép, új

Kémények, szellőzők:

NA 150-es béléscsővel bélelt, 12 cm
falvastagságú, tömör, falazott kémény

Nyílászárók: (típus, anyaga, állapota)

fa nyílászárók, 2007-ben újként beszerelve

alapvakolat + 6 cm vastag hőszigetelő vakolat

Burkolatok: (anyaga, állapota)

greslap, vizesblokkban csúszásmentes greslap,
könyvtárban és irodákban laminált padló

Épületgépészeti rendszer jellemzői, állapotuk ismertetése
Vízhálózat: (anyaga, állapota)

új KPE vezeték, épületen belül WRISBO vezeték

Szennyvíz hálózat: (anyaga, állapota)

új PVC csőrendszer

Fűtés és meleg víz ellátó rendszer: (anyaga,
állapota) kazánok típusa, fűtési primer és
szekunder oldal rövid bemutatása, radiátorok
típusa, radiátor szelepek típusa,
melegvíztárolók típusa, kapacitása

Egyéb épületgépészeti rendszerek, szellőzők:








FÉG 40 típusú fali kazán (egyidejű
gázfogyasztás 4,5 m3/h)
90/70°C hő-lépcsőjű, kétcsöves
melegvíz fűtés
Dunaferr tip. acéllemez lapradiátorok
Danfoss tip. thermófejes radiátorszelep
szobathermosztát
melegvíztároló (elektromos üzemű)

a főépületben szellőzőrendszer nincs kiépítve

Épület villamos rendszer jellemzői, állapotuk ismertetése
Vezetékek: (anyaga, állapota)
Világítótestek: (általános jellemzők a fontosabb
világítótestekre vonatkozóan, állapota)

Tűzjelző rendszer: (létesítés éve)



műanyag védőcsőbe húzott, rézerű
vezeték
 2 fázisú áramsín keret, állítható halogén
fényvetők (állandó kiállítás 2 terme)
 mennyezetre szerelt, kompakt
fénycsöves lámpatestek (többi helyiség)
FireStar FS2 – 2 hurkos hagyományos tűzjelző
központ

Villámvédelmi rendszer: (utolsó felülvizsgálat
éve, minősítése)

V2a-L3a-F3/x

Érintésvédelmi felülvizsgálat: (utolsó
felülvizsgálat éve, minősítése)

TN NULLÁZÁS, MSZ 2364 -410 alapján

A múzeum főépületében elhelyezésre kerültek
a következő mobil állományvédelmi eszközök:

ELSEC 765 monitorhoz páratartalom
kalibráló készlet és vegyszer

Év: 2007

Év: 2007

Trotec TTK 170 S - Ipari páramentesítő,
szárító gép 50 liter/ nap

A szakmai beszámoló elérhető a: http://www.tiszazugmuzeum.hu/?cat=4 oldalon.

FELJEGYZÉS ÁLLOMÁNYVÉDELMI SZEMLÉRŐL

Készült: 2015. november 11.
Helyszín: Tiszazugi Földrajzi Múzeum, 5430 Tiszaföldvár, Kossuth út 101.
A Tiszazugi Földrajzi Múzeum az állományvédelmi pályázat keretében a következő eszközök
beszerzését és telepítését valósította meg:











Páramérő kalibráló szett az ELSEC 756 környezeti monitorhoz ( 1

db),
Vegyszer a páramérő kalibrálásához (1 db) – az eszközök és
anyagok megvásárlása a már meglévő ELSEC mérőkészülék
kalibrálását teszi lehetővé, ezzel biztosítva a megfelelő
műtárgykörnyezet mérését, ill. kialakítását. Az eszköz így
folyamatosan ellenőrizhető, kalibrálható. Használata a külső
raktárra korlátozódik, hiszen a ZBG rendszer folyamatos
méréseket biztosít a múzeum főépületében és a tanulmányi
raktárban egyaránt.
ZBG-100 gateway (1 db)
MR04 Ipari router (1 db)
ZBR-100 router (4 db)
ZBS-122 multiszenzor (14 db) – a pályázatból kiépített
rendszer folyamatosan méri a műtárgykörnyezet
legfontosabb elemeit és a számítógépre küldi, ahol grafikai
megjelenés teszi lehetővé a könnyebb értelmezést. A
rendszer riaszt, abban az esetben, ha a műtárgykörnyezeti
paraméterek az optimális szintet meghaladó mértékű
változást mutatnak.
Trotec TTK170S páramentesítő (1 db) – ahol a fenti eszközök
által mért eredmények nem felelnek meg az
állományvédelmi
követelményeknek,
ott
az
állományvédelmi
szakember
a
Trotec
készülék
működtetésével igyekszik javítani a paramétereken.

Szolnok, 2015. november 19.

