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A kunszentmártoní múzeum állományvédelmi tevókenységébezszükséges anyagok és
eszközök beszemése Q091l1l 40')

A Kunszentmiártoni ÁtaHnos Művelődési KözpontHelytörténeü Muzeumajelenleg két

éPiiletben működik. Az egykori Nagykun Kertilet börtöne (Keríiletihráz u. 8.) ad helyet állando-
és időszaki kiállíüísainknak, a volt vrámagyi lakban (Keriiletih.íz u. 4.) pedig tanutmanyi

raktárunk kapott elhelyezést, melyet 2014 őszén adtunk át a nagyközönség sr-ámara. A
múzeumtól páx srÁz méterre található ideiglenes raktárunk egy volt iskola épütetben (Mátyás

királY ut), melyet hosszú táwa kaptunk meg Kunszentrrrárton Viáros Önkormrányzatától.

A Pályázút üímogatásukat a Keriiletihriz §. 4., a Mátyás kir,áty úti épiilettinkre és a

Keriiletiház u. 8. szám alatti épületeinkre kérttilq amelyek fejlesztése a hosszú távú, többlépcsős

fejlesáési tervtinkbe illeszkedik.

A kunszentmártoni múzeum az elmúIt évtizedekben na§ron sokat tett azértrhogr
tárg]ri anyagának a legmegfelelőbb műtárgyvédelmi kömyuetet alaldtsa ki, több
szakaszban dolgoáa ki stratégiai programját A lépésenként felépített rállomrányvédelmi

Programunkkal sokat javult t"árgyaink kömyezete a kezdeti időszakolrüoz képest. Egyik
legfontosabb célkitűzésünlq hogy lehetőségeinkhez mérten a legideálisabb körülményeket

fudjuk biáosítani gyűjteményeinknek.

A rahúr-és kióllítóhelyiségek állagvédelmt felúj íttísának bemutatása

A Keríiletihráz utca 8. alatti rillandó kiállításunkban még elavult práramérőkkel

rendelkeztünlq ezért ezek csereje is idószerűvé vált. Fontosnak tartotfirk, hogy folyamatosan

kontrollálhassu§ hogy amiiárgyakat érő környezetitényezőkmegfelelő hatrárértékek között
mozognak-e az áItalunk kia]akított könryezetben-

Másrészt az eddigi papír alapon vezetett prára és hőmérsékleti értékeket ezekkel a

beszerzett korszerű eszközökkel már Ügiáisan fudjuk rögzíteni és kezelni. Előre be lehet

állÍtani rujta a mérési időpontokat. Harmadrészt egyszerüen, számítógépre vihetők a mért

adatok, nem kell folyamatosan trárolni a hónapokra lebontott papírmennyiséget. Grafikonokat

készíthettink vele, mellyel modelleáetők is a legíder{tisabb köriilrnények, így hosszú táwa
kialakíthatók a tárolás legoptimálisabb ködilrnényei is. Az edűgl adatok közü1 más mérési

eredrrénYeket is megismerhetiin§ amely a mai korszerű műtrárgyvédelem elengedhetetlen



része. További lépéseket tehetiink az aLlományvédelem teriiletén. Az eszközökből l db-ot

vrásároltunk.

A könyv-és folyóirat gyűjteményiinket edűg nem savmentes dobozokban üároltuk. A
műüárgyvédelrni követelrnényeknek megfelelő dobozok beszerzésével könnyebbé vrilt a raktári

űryagkezelhetősége, kevesebb helyen tudunk több üárgyat elhelyeani, a mutatók kialakítása a

kereshetőséget is megkönnyíti.

A mútárgyakat érő káros környezeti hatrások további cstikkentése érdekében sziikség

volt Új, korszerű csomagolóanyagok beszerzésere is, amelyek íLz egyes tárgyak forrrrájrához és

anyagőűtoz a legmegfelelőbbek. A régi csomagolóanyagok a sorozatos költözések sori{n

megsérültek, károsodtak. Ezek sem a fizikai, kémiai, biológiai (gombafajták) hatrisok, §em a

ldros légszennyezők (por, gázok) ellen nem nyújtanak mrár védelrnet. A rakkírozott trárgyak por

és egyéb légszennyeződések elleni védelme, valamint a nedves levegő és savasodás elleni

megóvása érdekében nélkiilöáetetlenné vált a korszerű csomagolóanyagok hasarrilata. Utazo

kiállítrisainkho z széüitőeszkő7§ket, és trároló eszközöket szereátink be.

2 0 2 l, 2 0 2 2 -b en az al ábbi fej le s zté s ek val ó s ultak me g :

Testo 175 Hl hőmérséklet-, és pátatartalom adatgffitó: épületek és zárt helységek

hőmérséklet és relatív piáratartalom értékeinek felügyeletére és dokumentálására. Az
adatgyi$tő, a kiilső pératartalom szondrának köszönhetően rövidebb reakcióidővel ós nagyobb

mérési pontossággal dolgozik, valamint az áItala mért adatok védve vannak az illetéktelen

másolá§üDl es az adatakmeghamisításáól.

A hőmérséklet és páratartalom értékek mellett az adatgyűjtő a harmatpontot is méri,

valamint értékeit megjeleníti a kijelzőn. Az olyan egyéb információk, mint a hatrárértékek

átlépése és az elem élettartam áIlapot kijelzés, szintén könnyen leolvasható a nagrrnéretű, jól

megvilágított kijelzőről. A testo T75 Hl a legfejlettebb technolőgiával végrehajtott, pontos ós

megbíáató méréseinek köszönhetően, a legmagasabb szinttí adatbiáonságot nffitja. A nagy

kapacitású memória, mely akar 1.000.000 db mért érték tátolásara is alkalmas, és a hosszú,

maximum 3 éves élettartamú elem megadj a az adatleolvasás szabadságát, ideális megoldás

hosszú távú mérések esetén akár rövidebb mérési ciklusok esetén is. A késztilék 3 db A./AA

elemmel működik, mely általunk is könnyen cserélhető.

A páIyár-atí trámogatrásból beszerzett csomagolóanyagok" szállítóeszközök és taroló

eszközök illefue az állomrányvedelmi eszközök előteremtésével mindhrárom éptiletiinkben nagy



előrelépést tetttink annak érdekében" hogy a legoptimátisabb műtfugyvedetmi környezet

kialakításrára törekedhessiink. Első lépesként az átlományvédelmi munkatrársak

tevékenységéhezkapcsolódó szakmai anyagok beszerzése volt a legégetőbb. A Mátyás király
uti raktárépiiletiinkben fa tárgyaink kezelését indítottuk el Xylamon szúölő szerrel, majd a

rozsdiis fem ü{rgyaink kezelese következett Paratoid B72 urr'veváis konzervlíló mügyanüíval,

melyet hígított rállapotban kellett atÁrgyakra felvinni. Ezt a szert nem csak rozsdásodott fem

tírgyak beitatrfuára banem porlékony fa üírgyak kezelésére is javasoltrák a veliink kapcsolatban

lévő restaurátorok.

A trárolrásra hasnáIt archív ffitődobozokat 1,4mm vastag savmentes kartonból,

sokoldalÚ, stabil és rendkíviil tartós paraméterekkel szereztiik be. Vasároltunk még agro

fátyolfoliát, vasüag légptárnás foliát is, mely nem csak tárgyaink mktfuozásrához, hanem

szállítasukhoz is elengedhetetlen. Szintén a kulturális javak szritlíüásához haszniáljuk az utaző

ládákat" mely a kiilső krárosító tényezők ellen véd.

Kunszentmárton, 2022. április 30
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A beszerzett anyagok ós eszközök tételes felsorolása

1. Testo 175 hőmérséklet- és práratartatom adatgyűjtő

2. Xylamon szúölő szer

3. Nibo hígító

4. Paraloid B72

5. Agro fátyolfólia

6. Savmentes dobozok (S, M, L méretekben)

7. §avmentes mappák (A2, A3 méretekben)

8. Légláruá§ folia

9. Fa sállító ládák



Fotók

t,

(

§]s.frf

Fa dobozok összeállítása

Savmentes mappa



savmentes dobozok
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Agro fátyolfólia

Testo 175 mórőműszer


