Eszközbeszerzés a Szépmővészeti Múzeum mőtárgy- és dokumentációs állományának
védelmére címő, NKA 3505/02466 számú pályázat szakmai beszámolója

Az NKA a Szépmővészeti Múzeum által benyújtott eszközbeszerzési pályázatból a
mőtárgyraktárak és kiállítóterek hımérséklet- és páratartalom mérésére alkalmas adatgyőjtı
eszközök és mőtárgykölcsönzéshez szükséges világítóeszköz megvásárlását támogatta.
Az Antik Győjtemény és az 1800 utáni Győjtemény által megvásárolt eszközök a
Győjtemények gondozására bízott mőtárgyak preventív védelmét szolgálják.

Az 1800 utáni Győjtemény az NKA pályázat keretében 5 db adatgyőjtıs páramérıvel (TFA
Hygrologger hı- és páratartalom mérı) és 2 db kis kézilámpával (LED-LENSER®
kulcskarikán függı kis lámpa, K2 8202) gazdagodott.
Az Antik Győjtemény pedig 3 db adatgyőjtıs páramérıvel (TESTO 175 H1 típusú készülék)
gyarapodott. (A megvásárolt eszközök listáját ld. 1. melléklet.)

Az eszközök hasznosítása

Az 1800 utáni Győjtemény mőtárgyai két állandó kiállításon és öt raktárban kaptak
helyet, melyek közül csak az alagsori kiállító-termek és az alagsori raktár klimatizált. A
klimatizálatlan terekben a hımérséklet és a levegı páratartalma az aktuális idıjárás
függvényében változik, sokszor szélsıségessé válva, fıleg nyáron és a téli főtési szezonban.
Az idıszaki kiállításokon – a klíma ellenére – a látogatottságtól függıen szintén
ingadozhatnak ezek az értékek.
A páramérıket a következıképpen helyezzük el:
1. 1. emeleti Kabinetsor, 1800 utáni Győjtemény kiállítása (folyamatban)
2. Földszinti raktár (lásd 1. kép)
3. Ún. Vasajtós raktár (lásd 2. kép)
4. Idıszaki kiállításra félretéve
5. Idıszaki kiállításra félretéve
A kislámpák a kölcsönzések, kiállítások során nyújtanak nagy segítséget: a kis területre esı
fénynyaláb segítségével közelrıl vizsgálhatók az apró, kritikusnak tőnı részletek. A raktárak
némelyikében az elégtelen világítás kisegítésére is alkalmazni tudjuk.

Az Antik Győjtemény gondozásában lévı mőtárgyak – az állandó kiállítást nem
számítva – jelenleg két, nem klimatizált raktárban és ’Az évszak mőtárgya’ címő idıszaki
kiállítás szintén klimatizálatlan vitrinjében vannak elhelyezve. A most megvásárolt
készülékeket ezekben a helyiségekben helyeztük el, így a klímaviszonyok folyamatosan és
pontosan nyomon követhetık, szélsıséges körülmények kialakulásakor pedig lehetıség van a
gyors közbelépésre.

A páramérıket a következıképpen helyezzük el:
1. Antik vázaraktár (lásd 3. kép)
2. Antik letéti raktár (lásd 4. kép)
3. ’Az évszak mőtárgya kiállítás’ vitrinje a múzeum Reneszánsz Csarnokában

A pályázati támogatásból az Antik Győjtemény által megvásárolt készülékek alkalmasak a
levegı páratartalmának és hımérsékletének mérésére, valamint az adatok rögzítésére. Az
adattárolók kapacitása készülékenként 1 millió mért érték, az adatok letöltése mini USB
csatlakozóval történhet. Ennek elınye, hogy a készüléket a leolvasás idejére nem szükséges
elmozdítani a helyérıl. Alkalmasak minimális és maximális mért értékek (%rH, ºC)
beállítására is, amelyek akár külön táblázatban is lehívhatók. A készülékek Energizer L92
AAA mikroelemekkel mőködnek, amelyek élettartama 3 év (15 perc mérési ciklus mellett,
25ºC-on), óránkénti mérési ciklusnál pedig ennek többszöröse. A mikroelemek egyszerően
cserélhetık, ami költségkímélıbb használatot tesz lehetıvé a korábban kölcsönkapott
készülékekkel szemben. Azok egyik hátránya ugyanis az volt, hogy az elemeket kizárólag
szakszervízben, forrasztásos csatlakozással lehetett cserélni (ennek költsége kalibrálással
együtt kb. 40.000 Ft/készülék volt évenként). Az új készülékek kisméretőek, zárható,
lopásgátló tokkal vannak ellátva, ezek lehetıvé teszik a látogatói térben való elhelyezésüket
is. Hitelesített kalibrálási bizonylattal látták el ıket (ld. 2. melléklet), ezáltal pontosabb mérést
tesznek lehetıvé az elızı, nem kalibrált készülékekhez képest. A kalibrálás érvényességi
ideje 1 év, elıreláthatóan évenként szükséges megismételni, amelynek költsége kb. 15-20.000
Ft/készülék.
A készülékekhez kapott PC szoftver felhasználói szintő számítógépes ismeretekkel is
könnyen kezelhetı, nem úgy, mint a korábban használt testo program, amelynek a leolvasását
csak a múzeumi klíma-csoport tudta elvégezni. Így az új készülékek beállítását, az értékek
leolvasását a Győjtemény munkatársa is el tudja végezni. A jelenlegi program alkalmas

táblázat és diagram készítésére, nyomtatására is (ld. 3. melléklet), ami megkönnyíti a
klímaviszonyok megfigyelését.

A mőszerek elhelyezését az igényeknek megfelelıen variálni lehet. Többek között az
alábbi esetekben válhatnak még hasznunkra a megvásárolt készülékek:
• érzékeny mőtárgy épületen belüli költöztetése elıtt az új helyiség klímáját a mőtárgy
által megszokott értékre kell beállítani,
• a kiállító- vagy raktározóterek felújítása, kifestése után a száradás ütemét nyomon
lehet követni,
• mőtárgykísérés során ellenırizni lehet a kölcsönzı intézményekben a klimatikus
viszonyokat.

Az új adatgyőjtıs páramérıkkel a klimatikus körülmények folyamatosan nyomon követhetık,
rögzíthetık, a mért adatok pedig segíthetnek a raktározási, kiállítási koncepciók
megtervezésében. A mért adatok továbbá segítséget nyújtanak a mőtárgyak állapotában
bekövetkezett változások rekonstruálásához is.

Budapest, 2013. május 23.

Dági Mariann
Antik Győjtemény
a pályázat felelıse

1. kép - Az 1800 utáni Győjtemény földszinti raktárának egyik polcára kihelyezett mőszer

2. kép - Az ún. Vasajtós raktárban, rácsra felfüggesztett páramérı

3. kép – Az Antik vázaraktárban elhelyezett mőszer

4. kép – Az Antik letéti raktárban kihelyezett hımérséklet- és páramérı

A megvásárolt eszközök listája és azok nyilvántartásba vétel során kapott leltári számai

3 darab

Testo 175H1 akkreditált kalibrálással (1db csatlakozókábel, 1db sd kártya, szoftver)

Leltári szám:

L0011017, L0011018, L0011019

5 darab

TFA Hygrologger hı- és páratartalom mérı és adatgyőjtı

Leltári szám:

L0011012, L0011013, L0011014,
L0011015, L0011016

2 darab

LED-LENSER® kulcskarikán függı kis lámpa, K2 8202 High End LED 6 óra Fekete

Leltári szám:

L0011010, L0011011

2. melléklet

3. melléklet

