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A vákuumos fagyasztva szárítással nagy 
mennyiségű	 anyag	 szárítható	 anélkül,	
hogy	hőnek	tennék	ki	a	dokumentumokat.	
(16.	kép)
Az	 eljárás	 levéltári	 anyagra	 és	 bekötött	
könyvekre	 (régi	 és	modern	 egyaránt)	 jól	
alkalmazható. 
A fotókat és a mázolt papírokat egy mó-
dosított	eljárással	kezelik,	amiben	a	jeget	
szublimáltatják,	 amivel	 minimalizálják	 az	
összetapadás	kockázatát.	Ez	csak	profesz-
szionális, dokumentumok kezelésére spe-
cializálódott	 cégek	 esetében	 alkalmazott	
technológia.

13.  Mit tegyünk az épülettel?

A víz tovább szivároghat az épületben a 
mentés alatt és akár utána is, ezért a ta-
karítást, víztelenítést folyamatosan végez-
ni kell. El kell távolítani minden nedves, 
vagy	átázott	tárgyat	(vizes	függönyt,	üres	
dobozt),	mert	ezek	növelik	a	levegő	pára-
tartalmát. 
Abban az esetben, ha az épület bizonyos 
részét	hosszabb	ideig	víz	borítja	(pl.	folyo-
sókat)	meg	kell	 vizsgálni,	 hogy	nem	vál-
toztak-e	 a	 környezeti	 paraméterek,	 a	 le-
vegő	 relatív	 nedvesség	 tartalma	 (RH)	 az	
érintett	 területen.	 A	 vízzel	 telt	 üregekből	
az épület szerkezetében és felszíni borítá-
sok	 alatt	 (álmennyezet,	 álpadló,	 lábazati	
borítás)	tovább	szivároghat	a	víz,	ezzel	az	
eredetileg nem érintett részeken is nedve-
sedést,	penészedést	okozva	az	épület	mű-
szaki	állapotát	is	befolyásolja.
Páramentesítő	készülékeket	és	ventilláto-
rokat	kell	üzembe	állítani,	hogy	csökkent-
sék	a	levegő	páratartalmát.	
Nedvesség mérést kell végezni a padlón 
és a falakon, hogy megállapítsuk kiszárad-
tak-e.	

Mivel	a	megnövekedett	RH	széleskörű	pe-
nészedést vonhat maga után, érdemes 
építésszel,	műszaki-,	vagy	katasztrófa	el-
hárító szakemberrel konzultálni.
Az	 épület	 teljes	 kiszáradása	 hosszú	 időt	
igényel.	Történeti	épületek	és	berendezé-
sek	esetén	figyelni	kell	a	lassú,	fokozatos	
szárításra.	Ehhez	is	kérjük	szakember	se-
gítségét.

A	káresemény	után	meg	kell	győződnünk	
arról,	hogy	a	kár	megismétlődésének	esé-
lyét minimalizáltuk, valamint el kell végez-
ni	a	szükséges	javításokat,	karbantartáso-
kat. 

14. Tűzkár, füst és a korom

A	levéltári	és	könyvtári	tüzek	nagyon	vál-
tozó	méretűek	lehetnek	és	ennek	megfele-
lően	az	okozott	kár	is	széles	skálán	mozog.	
Általában	 nagy	 mennyiségű	 könyvtári	
vagy	levéltári	anyag	menthető	a	tűz	után.	
A	vízkárral	szemben	a	tűz	esetén	nem	kell	
hirtelen,	azonnal	menteni,	hogy	elkerüljük	
a	másodlagos	károsodást,	kivéve,	ha	a	tűz	
oltásakor átnedvesedett az anyag, mert 
ekkor	72	órán	belül	ki	kell	szárítani	vagy	le	
kell fagyasztani.
A	 tűz	 fészkéhez	 legközelebb	 elhelyezke-
dő	 könyvek,	 dokumentumok	 szenvedik	 a	
legkomolyabb károsodást, ezek meg is ég-
hetnek.	Az	 ilyen	anyag	megperzselődhet,	
elszenesedhet olyannyira, hogy a resta-
urálása	már	 nem	vagy	 csak	 töredékében	
lehetséges. 
Ha	 iratcsomó,	 dobozolt	 irat,	 vagy	 könyv	
kerül	 a	 láng	 közelébe	 vagy	 perzselődik	
meg, akkor a károsodás sokszor nem any-
nyira	súlyos,	mint	amilyennek	első	pillan-
tásra	tűnik.	Legvalószínűbb,	hogy	a	papír	a	
széleken	perzselődik	meg,	de	a	lapok	kö-



18

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

zépső	része,	akár	egész	nagy	felület	túléli	
a	tüzet	és	a	rajta	lévő	információ	is	meg-
marad.
Könyvtárakban	 a	 legkomolyabb	 károso-
dást	 a	 kötések	 szenvedik,	 és	 a	 restaurá-
lás	 költség-hatékonysága,	 életképessége	
nagyban	függ	a	gyűjtemény	jellegétől,	ér-
tékétől	és	pótolhatóságától,	helyettesíthe-
tőségétől.
A	műanyagok	okozhatnak	károsodást	 az-
által, hogy megolvadnak, vagy buborékok 
képződnek	 belőlük	 a	 hő	 hatására.	 Ez	 fő-
ként	 a	 modern	 gyűjteményekben	 fordul	
elő,	 a	 műanyagot	 tartalmazó	 könyvköté-
sek	 vagy	 az	 audiovizuális	 gyűjtemények	
műanyag	tárolódobozai	esetében.	

A	 legnagyobb	 arányú	 károsodást	 a	 füst	
okozza.	Ha	nincsenek	tűzzáró	lemezek,	fa-
lak	beépítve	a	 füst	komoly	 távolságra	 jut	
el	az	épület	üregein,	légjáratokon	keresz-
tül	 és	 szétterjedhet	 az	 egész	 épületben.	
Ismét	a	tűzfészek	közelében	a	legerősebb	
a	károsodás,	valamint	ablakok	közelében,	
ha	 azok	 kitörnek	 és	 a	 beáramló	 levegő	
táplálja	 a	 tüzet.	 A	 füst	 koncentrációja	 a	
legfelső	polcon	a	legmagasabb.
A	szekrények	és	dobozok	kizárják	a	füst	jó	
részét, bár valamennyi azért be tud hatolni 
a doboz résein.

A korom nagy része a vízszintes felülete-
ken	ülepszik	 le,	a	 függőleges	felületeken,	
mint	 a	 könyvkötések	 gerince	 kevésbé	 fi-
gyelhető	meg.	A	korom	többnyire	eltávolít-
ható	a	felületről	puha	pl.	latex	szivaccsal.	
Ha a kormos anyagot víz éri, akkor mara-
dandó foltok keletkeznek, amelyeket nem 
lehet eltávolítani.

Amennyiben	tűz	és	víz	egyaránt	károsított	
levéltári,	könyvtári	anyagot,	akkor	először	
ki	kell	szárítani,	majd	utána	kell	szaksze-
rűen	megtisztítani	a	tárgyakat.	

15. Összegzés

A mentési beavatkozás sikere függ az 
azonnali	cselekvéstől,	valamint	attól,	hogy	
mennyire	 ismerik	 a	 mentést	 végzők	 a	
mentendő	anyagot,	helyszínt	és	a	mentési	
folyamatot.	Habár	a	mentés	csak	egy	része	
a	katasztrófatervnek,	ajánlott	időt	szánni	a	
mentési folyamat pontos megtervezésére 
és	 begyakorlására.	 Ez	 biztosítja	 egy	 kár-
esemény során a hatékony reagálást és 
magabiztossá	teszi	a	mentőcsapat	tagjait.


