
 5

Papíripar 2015. LX/1-2. Vízkár könyv- és irattárakban

az	értesítendő	személyek	és	 intézmények	
névjegyzéke	 és	 a	 nevekhez	 tartozó	 tele-
fonszámok?
A változások bevezetésével a tervet éven-
te frissíteni kell! 
A	 személyzet	 minden	 tagjának	 ismernie	
szükséges a katasztrófatervet, a mentési 
folyamatot pedig be kell gyakorolni, hogy 
káresemény	bekövetkeztekor	gyors,	haté-
kony	 és	 szakszerű	 legyen	a	mentés	 és	 a	
károsító esemény elhárítása. 
Minden	intézmény	eltérő	kapacitással	ren-
delkezik az elázott dokumentumok házon 
belüli	szárításához	és	a	hozzá	kapcsolódó,	
a további károsodást minimalizáló, stabi-
lizáló kezelésekhez szükséges helyiségek 
és	 munkatársak	 szempontjából.	 A	 forrá-
sok	gyakorlatias	 felmérése	 lehetővé	 teszi	
azok legoptimálisabb és leghatékonyabb 
felhasználását.
A kárelhárítás után az érintett terület hely-
reállítása	 is	 szükséges.	 Fontos	 döntést	
hozni,	hogy	a	későbbiekben	alkalmas-e	a	
helyiség	gyűjtemény	vagy	dokumentumok	
befogadására	az	esemény	ismétlődésének	
veszélye miatt.

3.  Mentési stratégia kidolgozása – 
mentési gyakorlat

Intézményeknek	eltérő	kapacitása	van:	
 – az elázott anyag házon belüli kezelésé-
re,
 – a további károsodást minimalizáló sta-
bilizáló helyiségre nézve,
 – a	munkaerő	mennyiségét	tekintve.	

Tanácsos	mentési	próbát	végezni	egy	se-
lejtezett	 vagy	 duplum	 állománnyal,	 eláz-
tatva,	majd	kiszárítva	azt	egy	a	célra	meg-
felelőnek	gondolt	helyiségben.	Ez	a	próba	
megmutatja	az	intézmény	kapacitását,	ami	
aztán	beépíthető	a	mentési	tervbe.	A	terv-

ben szerepelnie kell, hogy egy beázás ese-
tén az adott intézmény házon belül mennyi 
papíranyagot	 képes	 megfelelően	 kezelni	
(pl.	20	doboznyi	iratot	vagy	500	kötetet),	
az ezen felüli mennyiséget stabilizálni kell. 
Így	a	káresemény	során	értékes	 idő	spó-
rolható, mert a kár felmérésekor korán ki-
derül,	hogy	a	szabad	levegőn	szárítás	nem	
megvalósítható így más stratégiát kell vá-
lasztani.	 Ez	 jobb	 döntés,	mint	 ha	 72	 óra	
múlva	 derül	 ki,	 hogy	 a	 mennyiség	 miatt	
nem megoldható a házon belüli kezelés. 
Ekkor ugyanis már a mikroorganizmusok 
megjelenésével	kell	számolni!2 

2	A	házilag	kezelt	anyag	mennyiségét	növelhet-
jük,	ha	újabb	helyiségeket,	helyet	és/vagy	em-
bereket vonunk be a mentésbe. Amit 2 ember 
100	óra	alatt	végez	el,	azt	8-an	25,	16-an	már	
12,5	óra	alatt	megteszik	(ha	nincs	egyéb	korlá-
tozó	körülmény).	
Megjegyezzük,	hogy	a	nagy	káresemények	ese-
tén a folyamat minden részletét érdemes meg-
vizsgálni,	hogy	nem	lassítja-e	le	a	mentést	any-
nyira,	hogy	az	hónapokra	elhúzódhat.	Az	olyan	
eljárások,	 amik	 papíron	 nagyon	 jónak	 tűnnek	
(pl.	a	bőrkötések	körbebandázsolása	a	duzzadás	
megelőzés	 érdekében)	 kontraproduktívvá	 vál-
hatnak,	ha	erőteljesen	lelassítják	a	folyamatot.	
Érdemes	 gyakorolni	 a	 különböző	 módszereket	
a	mentési	próbák	során,	hogy	meggyőződjünk	
arról	mennyi	időt	vesz	igénybe	egy	adott	anyag-
mennyiség kezelése egy bizonyos módszerrel.
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Ha	az	előzetes	próba	alapján	kiderült,	hogy	
a kezelésre rendelkezésre álló hely nem 
elég	 egy	 nagyobb	 volumenű	 káresemény	
esetén, akkor a mentési tervben gondos-
kodni	kell	megfelelő	megoldásról	(kapcso-
latok	 segítséget	 nyújtó	 intézményekkel,	
kollégákkal, állományvédelmi szakembe-
rekkel3).	

4.  A katasztrófa elhárításához, a men-
téshez szükséges felszerelések

Célszerű	 előre	 összekészíteni	 minden	 a	
mentéshez	szükséges	anyagot	és	eszközt,	
amit	egy	könnyen	megközelíthető,	a	bejá-
rathoz	közeli	helyiségben	elzárva	kell	elhe-
lyezni	 és	 őrizni.	 Az	 eszközök	 és	 anyagok	
meglétét és állapotát évente szükséges 
ellenőrizni.

Védőfelszerelés:
• vízálló	védőcipő,	gumicsizma,	
• védőruha	(kapucnis	overall,	kötény,	kö-
peny),	

• láthatósági mellény,
• védőszemüveg,	 maszk	 (por	 és	 vizes	
köd	ellen	FFP3D4),	

• munkavédelmi	 kesztyű,	 gumikesztyű,	
pamutkesztyű,

• védősisak	 (törmelék	 lehullásától	 tart-
va).

Kárfelvételhez:
• Csiptetős	íróalátét	papírral,	
• ceruza,	

3	pl.	PNyME	Restaurátor	Szakosztály	tagjai
4	Az	részecskeszűrő	félarmaszkok	közül	a	 leg-
nagyobb	 védetséget	 adó	 szűrő	 osztálya.	 Szi-
lárd	 légszennyezők,	szilárd	és	 folyékony	 fázisú	
aeroszolok  és spórák, baktériumok vírusok el-
len véd.

• alkoholos	filctoll,	
• vízálló	címkék	(Tyvek5),	
• fényképezőgép,	
• fejlámpa.

Tisztításhoz:
• Felmosó	fej	és	vödör,	
• seprű,	lapát,	
• nagy	teherbírású	szemeteszsák,	
• nagy	nedvszívó	képességű	szivacs,	
• törlőkendő,	mikroszálas	törlőrongy,	
• villámzáras	polietilén	zacskók,	
• vízálló ragasztószalag.

Mentéshez:
• polietilén fólia,
• műanyag	 dobozok,	 ládák	 a	 tárgyak	

mozgatásához,
• tekercses	hullámkarton,	vagy	nagymé-
retű	 kartonok	 az	 asztalok	 és	 a	 padló	
borítására,

• szívópapír a nedvesség felitatásához,
• csomagolópapír	 és/vagy	 papírtörlő	 a	
könyvlapok	 közé	 helyezéshez,	 a	 ned-
vesség felszívásához,

• hajszárítók	 (hideg	 levegőt	 is	 fújó)	 a	
leggyorsabb beavatkozásokhoz,

• sniccer,	ollók	a	papírok	vágásához,
• poliészter	 filmek	 (Melinex,	 Mylar,	 ha	
nincs	esetleg	acetát	filmlap)	az	egyla-
pos dokumentumok alátámasztásához,

• szilikonpapír a mázolt papírok elválasz-
tásához,

• zsinór, spárga vagy pamutszalag szárí-
tókötél	kihúzásához,

• fém	 (nem	 rozsdásodó)	 vagy	műanyag	
csipeszek	a	felfüggesztéshez,

5	Speciális	szövésú,	polietilén	fólia,	mely	a	pa-
pír,	a	műanyag	és	a	fólia	előnyös	tulajdonságait	
egyesíti. Írható, vízálló.


