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SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

 

Az állományvédelmi, restaurálási tevékenységhez szükséges szakmai anyagok és 

eszközök beszerzése tárgykörben kiírt pályázathoz 

 

A Fábry utcai raktárbázisra beérkező régészeti feltárások fém leletanyagának a restaurálása 

aprólékos, precíziós, mechanikus tisztítása ún. kézi labor mikro-motorral történő elvégzése 

igen nagy mennyiségű porképződéssel, szilárd részecskék levegőbe jutásával jár, ezért az 

egészségre ártalmas és károsító, mérgező részecskék elszívásáról gondoskodni kell. 

A munkavégzés asztal mellett ülve, hosszabb időn keresztül történik, így egy elszívó 

berendezés beszerzése célszerű volt, amely a munkaasztal fölött változtatható magasságban, a 

megmunkált tárgy közvetlen közelében flexibilisen is állítható karokkal rendelkezik. A finom 

kézműves restaurálási folyamathoz kiválóan alkalmas a Nederman Bench-Top asztali elszívó 

berendezés EK 3000 EUR 240V, asztali Bench Top készülék és a hozzávaló tartozékok: 

- N3 filter standard tartalékszűrő;  

- ESD Box New N3 Fan. Hangcsillapító ház;  

- Hood kit Combi Orig Átlátszó ernyő, a nagyobb hatékonysághoz. 

A restaurátorműhelyben használatos eszköz egy kompakt, csuklós elszívó karokkal, 

szűrőbetétekkel rendelkező, 240V-os hálózatról működik, elszívási teljesítménye 

fokozatmentesen szabályozható, kicsi méreténél fogva könnyen elhelyezhető a munkaasztal 

alatt. Az állítható elszívó karok konzollal erősíthetőek a munkaasztalra. Szűrőegysége 

kombinált szűrőbetétekkel rendelkezik, részecske szűrő a párolgó oldószer gőzökhöz, 

gázokhoz és egy HEPA-szűrővel ami a kifogástalan tiszta levegőért felel. 

A berendezés mobilizálható, könnyen más helyszínre szállítható, esetenként nemcsak a fém 

régészeti leleteket, hanem más alapanyagú műtárgyak állagvédelme, konzerválása is 

elvégezhető. Nagyszerű lehetőséget teremt a megyei állományvédelmi feladatok ellátásában 

is, hiszen bárhol felállítható és használható. 

A pályázati támogatással megvásároltuk a munkavédelmi asztali elszívó berendezést, aminek 

használatával kiküszöböljük a régészeti fémtárgyak mechanikus tisztításakor keletkező 

egészségre káros nehézfém porszennyeződés szervezetbe jutását. A készülék rendkívül jól 

működik. Üzemelés közben szinte hangtalan.  



Az eszközfejlesztés hosszú távú célja a kor színvonalának elvárható minőségi szakmai 

munkakörülmények közötti munkavégzés biztosítása. 

Ezúton is köszönjük az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Kulturális Alap 

Közgyűjtemények Kollégiumának, hogy lehetőséget teremtett a Munkácsy Mihály Múzeum 

restaurátor műhely felszereltségének fejlesztésére. 

Az asztali elszívó berendezés beszerzése hozzájárul a múzeum állományvédelmi és 

restaurálási tevékenysége magasabb színvonalának megteremtéséhez. 

A pályázat szakmai beszámolója a Munkácsy Mihály Múzeum weboldalán, a 

https://munkacsy.hu/muzeum/palyazati-beszamolok linkre kattintva érhető el. 
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Békéscsaba, 2021. augusztus 18. 
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