
 

 

 

PÁLYÁZATI BESZÁMOLÓ 

 

 

A kaposvári Rippl-Rónai Múzeum 2021. évben sikeresen vett részt Nemzeti Kulturális Alap 

Múzeumok Kollégiuma által meghirdetett „Állományvédelmi, restaurálási tevékenységhez 

szükséges szakmai anyagok és eszközök beszerzése” elnevezésű pályázaton.  

 

 

 A pályázati forrásból beszerzett anyagok és eszközök tételes felsorolása: 

 

A pályázaton elnyert összeget (450 000 Ft) saját forrásból kiegészítve, múzeumunk egy új, korszerű 

Selecta AC-L4 típusú vízdesztilláló készülék beszerzését valósította meg.  

 

A Selecta AC-L4 vízdesztilláló egyedi kialakítású, különféle biztonsági funkciókkal ellátott 

készülék. Hőmérséklet-szabályozó és vízszint érzékelős úszókapcsoló biztosítja a folyamatos és 

automatikus működést. Alacsony vízszint, vagy vízhiány esetén a fűtés automatikusan kikapcsol így 

védve a a fűtőtestet a túlmelegedéstől. 

 A desztilláló készülék tartálya és a fűtő elemek is rozsdamentes acélból készültek, külső burkolata 

epoxy gyantával bevont acél. Minden tömítése szilikonból készült. A készülék szervizeléskor és 

tisztításkor könnyen szétszerelhető.  

A hűtővíz cső 10-11 mm, a desztillált víz csövének csatlakozása 12 mm átmérőjű. A készülék 

működtetéséhez 230V / 50/60Hz feszültség szükséges. 

 

A desztilláló műszaki adatai az alábbi táblázatban találhatók: 

 

Desztillációs 

kapacitás (l/h) 
Vízfogyasztás (l/h) 

Vezetőképesség 

20 °C-on 

Külső méretek 

(M x Sz x M cm) 
Teljesítmény (W) 

Súly 

(Kg) 

4 30 2,5 µS/cm 55 25 23 3000 12 

 

 

 

A pályázati forrásból beszerzett anyagok/eszközök révén elvégzett állományvédelmi munka 

értékelése és adatai, az eszközbeszerzés hasznosulása: 

  

A pályázati forrásból beszerzésre került berendezést a mindennapi munkavégzés során hasznosítjuk: 

az előállított desztillált vizet elsősorban a műtárgyak kezelése során alkalmazott oldatok 

elkészítéséhez használjuk fel. Mindezek mellett – szükség szerint - a megfelelő műtárgykörnyezet 

kialakításához használt párologtató berendezések üzemeltetése is desztillált vízzel történik. 

 

  

 

 



 

 

A műtárgyak kezelésénél az egyik legfontosabb szempont, hogy a kezelési eljárások során 

lehetőleg ne vigyünk a felületre olyan anyagokat, amelyek a kezelt anyag károsodását idézhetik elő. 

Ezért a restaurátor gyakorlatban alkalmazott oldatok desztillált vízzel készülnek.  

 A vezetékes víz előállításakor a természetes víz különféle tisztítási eljáráson esik át. Ennek 

következtében a csapvíz számos olyan anyagot tartalmazhat, amelyek hosszabb-rövidebb idő alatt, a 

műtárgyak károsodását okozhatják.  

A vízben oldott állapotban megtalálható kalcium és magnézium sók (karbonátok), amelyek a víz 

keménységét okozzák, a műtárgyak felületére kerülve a víz elpárolgása után egy vékony, fátyolos 

réteget (vízkő) alkotnak. Ez egyrészt esztétikai elváltozást okoz, másrészt bizonyos anyagok, pl.: az 

érzékeny textíliák alapanyagát károsítja. A csapvízben különféle oldott vasvegyületek is 

előfordulhatnak. Ezek a felületre kerülve egyrészt vöröses- barna elszíneződést okoznak, másrészt a 

vas bizonyos kémiai reakciók katalizátora lehet, mint pl.: a textilszálak fotooxidációja. 

 Ugyancsak káros lehet a csapvíz klórtartalma, amely elsősorban a fémekre jelent veszélyt. A 

fémek korrózióját számtalan anyag okozhatja, amelyek közül a klór a legagresszívebb.  

A fémfelületen klór, nedvesség és oxigén jelenlétében a következő reakció játszódik le: a nedvesség 

hatására fém-ionok kerülnek oldatba, ahol a jelen lévő klorid-ionok a fémionokkal fém-kloridot 

képeznek. A keletkező anyag azonban nem stabil, elbomlik. A bomlás során felszabaduló fém-ionok 

oxid, hidroxid vagy más vegyület formájában megkötődnek. A reakció végeredményeképpen szabad 

klorid-ionok keletkeznek, amelyekkel az egész folyamat újra kezdődik.  

 

Azért, hogy az említett károsodásokat megelőzzük, a műtárgyak kezeléséhez használt oldatokat 

mindig desztillált vízzel készítjük. 

Nagy mennyiségben használunk desztillált vizet a fémtárgyak kloridmentesítése során: a tárgyakat 

desztillált vízben addig áztatjuk - a vizet gyakran cserélgetve – amíg a mosófolyadékban már nem 

mutatható ki klorid-ion.  

 

Ugyancsak desztillált vizet használunk a párásító berendezések működtetéséhez, így csökken a 

berendezésekben a vízkő lerakódás, ezáltal a meghibásodás veszélye. 

 

A Természettudományi gyűjteményünk alkoholos preparátumainak állagmegóvása érdekében a 

preparátumok tároló folyadékát időnként cserélni kell. A cseréhez szükséges oldat (higított etanol) 

elkészítéséhez, szintén nagy mennyiségben használunk desztillált vizet.  

 

 

 Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a Nemzeti Kulturális Alap Múzeumok 

Kollégiumának az elnyert támogatásért.  

 

Az alábbi linken érhető el a pályázati beszámoló:  

 

Kaposvár, 2022. március 28.  

 

 Horváth Péter 

 restaurátor 

 

 

 

 

http://smmi.hu/palyazat/p%C3%A1ly%C3%A1zati%20besz%C3%A1mol%C3%B3%20deszt%20fejl%C3%A9ces.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


