
Szakmai beszámoló

Állományvédelmi, restaurálási tevékenységhez szükséges
szakmai anyagok és eszközök beszerzése

pályázati azonosító: NKA 204105/03539

Kiskunfélegyháza



Megvásárolt eszközök, csomagolóanyagok tételes felsorolása

megnevezés paraméter darab

1 FILLA félig áttetsző papirtasak 12x16,5 cm 100

2 FILLA félig áttetsző papirtasak 18x24 cm 100

3 FILLA félig áttetsző papirtasak 9x12 cm 100

4 FILLA félig áttetsző papirtasak 29,7×42 cm (A3) 100

5 FILLA félig áttetsző papirtasak 40x50 cm 100

6 FILLA félig áttetsző papirtasak 50x60 cm 100

7 SILVER fotódoboz 10x15 cm 25

8 SILVER fotódoboz 18x24 cm 25

9 SILVER fotódoboz 9x13 cm 25

10 SILVER fotódoboz 24X30 cm 25

11 SILVER fotódoboz 40x50 cm 10

12 SILVER fotódoboz 50x60 cm 10

13 PAD papirtasak 13x18 cm 100

14 PAD papirtasak 18x24 cm 100

15 PAD papirtasak 9x13 cm 100

16 Archivális selyempapír íves
(18g/nm)

75x100 cm 500

17 PILLA pergamenpapír lapokban
(30g/nm)

75x100 cm 500

18 TURMALIN archivális papír
(100g/nm)

840 x 594 mm (A1) 250

19 Általános papírzacskók 0,5, 1, 2, 3 és 5
kg-os

1700

20 Fotókarton (240 g/nm) 100×70 cm 44

21 Szürke lemez (105 g/nm) 100×70 cm 50

22 Basic archiváló doboz 450×320 × 110
mm

70

2



23 Basic archiváló doboz 350 x 260 x 110
mm

50

24 Digitális páramérő Trotec BZ05 1

25 Digitális páramérő TFA KlimaLogg
Pro

1

26 Páramentesítő berendezés Trotec TTK 100 1

27 Asztali nagyítós ledes lámpa TOOLCRAFT
TO-6394500

1

28 Szike befogó Martor 4

29 Gumikesztyű GEB0L (nitril,
fekete)

M-es 160

30 Gumikesztyű (nitril, kék) 9-es 6

31 Wishab radír szivacs (Akapad) 90 x 70 x 45 mm 5
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Basic archiváló dobozok

Az adattári dokumentumok részére alkalmas mappa rendszer. A tárolási
kapacitás növelése érdekében a leltári szám sorrend és a méret szerinti tárolás
elvét vegyesen alkalmazzuk. A tároló mappák többféle méretben
rendelkezésünkre állnak.

A polcokon történő raktározási rend áttekinthetővé és könnyen kezelhetővé vált.
Ennél a feladatnál figyelembe kellett vennünk a dokumentumok jelenlegi
állapotát. Így például a többszörösen összehajtogatott korabeli térképek, kézzel
írott dokumentumok, az évtizedek során sokszor a helyhiány végett helytelenül
lettek tárolva. A jelen kor szigorúbb műtárgyvédelmi követelményének eleget
téve ezeket a tárolási hibákat az átcsomagolással és kihajtogatással javítjuk.
Fontosnak érezzük és kötelességünk is ezen dokumentumok és műtárgyak
további sorsát jobbá tenni.
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Általános papírtasakok

Rgészeti ásatások során
feltárt állati, illetve emberi
csontok ideiglenes
tárolására felhasznált
tárolásra. Száraz
körülmények során feltárt
tárgyak esetén
alkalmazható. A régészeti
feltárások időpontjai
általában nem a múzeum
által meghatározott ütemterv

szerint történnek. Egy vállalkozói beruházást, egy építkezés előtti földmunkát
törvényi előírásoknak megfelelően múzeumi szakfelügyelet előz meg. A
beérkező igényeket kapacitásunknak megfelelően ellátjuk. A régészeti feltárás
során feltárt leletek azonnali feldolgozása a cél.
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Ennek érdekében rendelkezésünkre kell állni - függetlenül az aktuális
költségvetéstől - az előre nem meghatározható mennyiséget kiszolgáló
csomagoló és tároló anyagoknak. A pályázatnak köszönhetően elegendő készlet
áll rendelkezésünkre.

A fotón látható, emberi csontok száraz tisztítása folyik. A feltárt avar-kori
temető leletanyagának feldolgozásához jelentős mennyiségű papírzacskó és
doboz került felhasználásra.

Nitrilkesztyű, kék, vegyszerálló
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Szürke lemez (könyvkötő karton)

A múzeum vegyes gyűjteményi rendszerében nagy számban találhatók (adattári
állomány, fotótár, képzőművészeti gyűjtemény) sík, papír alapú dokumentumok.
A tárolásuk érzékeny és többlépcsős.

A külső behatásoktól való megóvása
elsődlegesen a műtárgyat érintő közvetlen
környezete. Az általánosan ismert tárolási
rendszer a kartonokból készített, hajtott
mappákban történik. A kartonok merevsége
szükséges a tárgyak időközönkénti
mozgatásának biztonsága érdekében
(revízió, reprodukció, kutatási feladatok).

A fekete fotókartonokból is mappa készül,
melyekbe az egyeni, nagy méretű
fotográfiák kerülnek savmentes köztes
papír elválasztással együtt.
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Íves, archiválási papírok

A pályázat során megvásárolt műtárgy semleges (savmentes) anyagokkal
történő elválasztásokkal további biztonsági rés került lefedésre. A korábbi
elavult és elévült csomagolások kicserélése folyamatos. Elsősorban a
képzőművészeti állomány grafikáit érintő műtárgyvédelmi munkálatait kezdtük
el, de emellett a fotó gyűjtemény különböző méretű és technikájú sík
dokumentumai is átcsomagolása megkezdődött.

A köztes elválasztó vékony lapok az un. savmentes archiválási papírok
közvetlen érintkeznek a műtárggyal. A mappákon belül további elválasztó réteg
a pallium, amik vékony rétege közvetlen a műtárgy és a tároló doboz, vagy a
mappa közti közvetlen kontaktust gátolja meg.

A pályázat során lehetőségünk tovább bővült, a raktározási kapacitást is
figyelembe véve a többlépcsős raktározásunk biztonsága tovább nőtt. A
műtárgyat közvetlen érintő savmentes papírok, a mappák, palliumok, a tároló
szekrények és polcok, a raktár helyiség klimatizálása megalkotta a komplex
műtárgyvédelmi egységet.
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Savmentes átlátszó papírtasakok

A tasakokba nagy hányadban eredeti papír
alapú fotó dokumentumok kerülnek. Ezeket
vastagságtól függően egy a méretnek
megfelelő kék keménytáblás savmentes
minőségi kartondobozba kerülnek
elhelyezésre. A tárolás többlépcsős
elrendezése a műtárgy védelme érdekében
történik. Nem utolsó sorban a raktári rend
megtartásában is jelentős szerepet kap, hogy
több kisebb dobozban történik a tárolás. A
korábbi ömlesztett mérettől független az
archiválási papírokat nélkülöző hibás
elhelyezést leváltva igyekszünk a jelen kor
műtárgyvédelmi követelményeinek
megfelelően eljárni.
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Az átcsomagolás előtt, a műtárgy állapotát szemrevételezéssel, restaurátori
döntés alapján figyelembe vesszük, hogy szükséges-e beavatkozás. A
nyomatmentes papír tárgyak esetében időnként minimális beavatkozás
szükséges.

A gyenge kötődésű szennyeződés eltávolítására az un. Wishab szivacs
(Akapad) eszközt alkalmazzuk.

Páramentesítő berendezés (Trotec TTK100E)

A pályázat során megvásárolt eszközt, a múzeum főépületének földszinti
raktárhelyiségében helyeztük el. A több száz éves épület jellegéből adódóan a
falak állandóan magas a nedvességtartalma, a külső időjárási körülményektől
erősen függ a belső klíma, így szükséges a helyiség klimatizálása. Az állandó
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műtárgykörnyezet biztosításához elengedhetetlen a páramentesítő gép
üzemeltetése. A páramentesítő gép szakszerű működtetéséhez kapcsolódik a
Trotec BZ05 és a TFA KlimaLogg páramérő, így rendszeresen monitorozni
tudjuk a raktárhelyiség levegőjének páratartalmát, illetve hőmérsékletét.
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Restaurálási eszközök:

A legutóbbi ásatás során bekerült leltek feldolgozásához, tisztításához már a
pályázatban foglalt eszközök egy részét használtuk. A képen a fém korrózió
mechanikus eltávolítása történik vegyszer mentesen. A felhasznált eszközök
többek között: ledes nagyítós asztali lámpa, fekete nitril kesztyű, Martor
orvosi szike.

Szakmai beszámoló elérhetősége:

http://kiskunmuzeum.hu/wp-content/uploads/2021/07/Szakmai

Kelt., Kiskunfélegyháza

2021. július 21.
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