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A nitrogén anoxiás, környezetkímélő műtárgy 
konzerváló és fertőtlenítő eljárás 

Az évszázadok során a múzeumi gyűjteményekre az egyik legnagyobb veszélyt a rovarok által okozott károk 

jelentették. A legveszélyeztetettebbek a könyvek, a papír és pergamen kéziratok, a természettudományi 
gyűjtemények és a herbáriumok, de a rovarok a fa műtárgyakat is nagyon gyakran támadják meg. A múltban 
az egyetlen megoildás a mérgező kémiai vegyületetekkel való kezelés volt, de ezek az eljárások sokszor a 
műtárgyakat is károsították. A múzeumtechnológiai szakma ezért jobb megooldást keresett, kutatások 
indultak, hogy vannak-e olyan eljárások, amelyek biztonságosan helyettesíthetik a peszticideket. Több olyan 

technológia létezik, amely alkalmas ennek a célnak az elérésére.   1

Cégünk, a Tripont az inert gázos, ezen belül a nitrogén anoxiás kezelésre nyújt csúcstechnológiás megoldást. 
Az eljárás lényege, hogy a kezelő kamrában a rendszer fokozatosan csökkenti a levegő oxigéntartalmát, az 
oxigént nitrogénnel helyettesíti, mindeközben folyamatosan ellenőrzi a nedvességtartalmat és a 
hőmérsékletet. A kezelés elpusztítja a kártevőket, bármely fejlődési fázisukban.   2

Ez az technológia papír, fa és textil, illetve egyéb szerves, vagy kevert anyagú tárgyak esetében különösen 
ajánlott, de szinte minden műtárgy kezelésére használható. 

!  

A technológia előnyei egyértelműnek tűnnek, de a közelmúltban az ICOM és az ICOMOS is hangsúlyozta a 
fontosságát. 

A sokkal veszélyesebb, sok esetben mérgező, vagy a műtárgyakat, iratokat, könyveket károsító módszerekkel 

összehasonlítva a nitrogén anoxia használatának számos előnye van: 

• Biztonságos – nem mérgező 

• Környezetkímélő – a levegő 78%-a nitrogén 

• Nem gyúlékony – nincs oxigén, a nitrogén pedig nem táplálja az égést 

• Semleges – nem lép reakcióba a műtárgyak anyagával 

• Gazdaságos – a nitrogént közvetlenül a levegőből állítja elő, a helyszínen 

 Dr. Morgós András: Műtárgyak korszerű fertőtlenítése https://docplayer.hu/10280176-Mutargyak-korszeru-fertotlenitese.html1

 A Getty Conservation Institute tanulmánya a technológiáról:  Selwitz, Charles, and Shin Maekawa. 1998. Inert Gases in the Control of 2

Museum Insect Pests. Research in Conservation. Los Angeles, CA: Getty Conservation Institute http://www.getty.edu/publications/
virtuallibrary/0892365021.html
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Az EN 16790 (2016) Szabvány és az osztrák álláspont 

Ugyan a közelmúltban az EU korlátozást vezetett be a helyszíni nitrogén előállításra, de ez alól az Osztrák 

Szövetségi Fenntarthatósági és Turisztikai Minisztérium a múzeumtechnológiai felhasználásra kivételt kért. 
Számba vették a   technológia összes alternatíváját, és arra jutottak, hogy a múzeumi gyakorlatban különféle 
okok miatt nem helyettesíthető más eljárással.  

Az EN 16790 (2016) Szabvány „A kulturális örökség megőrzése – integrált kártevőmentesítés (IPM) a kulturális 
örökség védelme érdekében” E.4. mellékletben is javasolja az „Anoxia vagy módosított/szabályozott 

atmoszférikus kezelés”-t a kártevőmentesítés megfelelő eszközeként. A többi anyag közül kiemeli a nitrogént, 
mint a „legtöbbet használt” gázt. 

A Szabvány szövegében ugyan megemlítik az eljárás lehetséges alternatívájaként az alacsony hőmérsékletű 
és a magas hőmérsékletetű hőkezelést, de hozzá is teszik, hogy egyes műtárgytípusok esetében 
mindkettőnek komoly hátrányai és nemkívánt hatásai lehetnek.  3

• Az alacsony hőmérsékletű kezelés –azaz fagyasztás–, befolyásolhatja a tárgyak felületkezelését és 
fedőrétegeit, pl. a sellak vagy alkid réteget a fán vagy a fémen, ezzel komolyan károsítva a tárgyat.  

• A magas hőmérsékletű kezelés megváltoztathatja egyes szerves anyagok felületét.  

• Ha a műtárgyakat már előzőleg kémiai anyagokkal kezelték, mint pl. lindan alapú rovarirtó szer, 
ennek a maradványai aktivizálódhatnak és kiválhatnak a tárgy felületén, ezzel újabb károkat okozva.  

• A hőkezelés folyamán a vegyes anyagokból készült törékeny tárgyakban az anyagok különböző 
hőtágulása miatt mechanikai feszültségek keletkezhetnek, ez is a tárgyak sérüléséhez vezethet.  

• A hőkezelési eljárások általában nem alkalmasak festmények, viasz-, olaj- vagy fehérje alapú 
festékkel színezett polikróm tárgyak kezelésére, mivel a kezelés során megváltozhatnak az anyagok 
hőmérséklettől függő tulajdonságai és visszafordíthatatlan károk keletkezhetnek bennük.  

• Az ragasztott tárgyak tönkremehetnek, ha a magas hőmérsékleten a ragasztó meglágyul.  

• A bőrből vagy pergamenből készült tárgyakat szintén nem lehet kezelni magasabb hőmérsékleten, 
mivel fennáll a zsugorodás veszélye.  

• A Szabvány szerint az egyéb kezelési módok használata is limitált, például a sugárkezelést törvény 
tiltja, más biocid eljárások pedig a kulturális objektumok kémiai szerkezetét módosíthatják.  

• A palackos nitrogén gáz használata szintén nem alternatíva, mert a súlyos palackok gyakori 
cseréjére, szállítására, tárolására lenne szükség, ami külön infrastruktúrát, és ezáltal nagyon magas 
üzemeltetési költségeket eredményezne.  

A múzeumi szakmával egyetértésben kidolgozott javaslat szerint az osztrák Minisztérium kijelenti, hogy az 

eljárás előnyös, a múzeumi gyakorlatban egyenértékűen mással nem helyettesíthető, ezért támogatja az in 
situ nitrogén termeléses anoxia eljárás használatát, és kéri, hogy az EU a múzeumtechnológiai felhasználásra 
adjon derogációt, amit reményeink szerint a nagyon közeli jövőben meg is kap. 

Ezzel párhuzamosan az ICOM és az ICOMOS az egész múzeumi szakmát az in situ nitrogéntermelést tiltó EU 

szabályozás módosítása melletti kiállásra kérte. Erről az Országos Muzeológiai Módszertani és Információs 

Központ is tudósított. 

 Természetesen például iratok kezelésére a speciális hőkezelés továbbra is javasolt az anoxiás eljárás kiegészítéseként.3
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Az techológia főbb jellemzői 

!  

A gyártóról 
Az berendezések gyártója a világszerte nagy tapasztalattal és kitűnő referenciákkal rendelkező portugál 
vállalat, az EXPM. Az eszközeik nagyon tartósak, teljesen automatikusak és nagyon hatékonyak. A vállalat 
világszerte nyújt helyszíni terméktámogatást.  

Az eljárásról 
Az anoxiás eljárás során a kártevők asphyxia (fulladás) és dehidratáció (kiszáradás) miatt pusztulnak el.  
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HATÁSOS 
100%-ban hatásos a 
kártevők minden fejlődési 
fázisában: a tojás, lárvák és a 
kifejlett példányok ellen is. 

GAZDASÁGOS 
3-6 m3 műtárgy, irat, könyv 
kezelése egyszerre (ez kb. 
50-100 méternyi iratot vagy 
könyvet jelent)

BIZTONSÁGOS 
Nem veszélyezteti sem  
a környezetet, sem a 
műtárgyakat, sem a kezelők 
egészségét. 
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Az EXPM berendezések tulajdonságai 

A kártevők elpusztulási ideje EXPM nitrogén anoxiás környezetben 

Nagyon egyszerű működtetés 
 

 

Közönséges név 100% elpusztulás 

Moly 2 nap

Ezüstmoly 2 nap

Termesz (száraz fában) 4 nap

Csótány 5-8 nap

Farontó bogarak 8-10 nap

Szú 10-14 nap
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EXTRÉM ALACSONY 
OXIGÉNSZINT 
Akár 900ppm-nél alacso-
nyabb oxigénszint is 
elérhető (EXPM 6). A kezelés 
már 3000ppm alatt hatásos, 
de az alacsonyabb oxigén-
szint gyorsítja a folyamatot.

PÁRATARTALOM 
SZABÁLYOZÁS 
Alacsonyabb nedvesség-
szint esetén rövidebb lenne 
a kezelés, de a tárgyak 
számára optimális relatív 
páratartalmat biztosítja a 
rendszer. Általában 50-65%.

HŐMÉRSÉKLET 
ELLENŐRZÉS 
Magasabb hőmérsékleten a 
folyamat rövidebb idő alatt 
lezajlik, de műtárgyvédelmi 
okokból 20-25°C közötti 
hőmérséklet az ideális.  
A rendszer programozható.

műtárgyak 
behelyezése,  

ajtó zárása
a folyamat elindítása 
egy gombnyomással

automatikus  
gázcsere

műtárgyak  
eltávolítása statikus anoxia

automatikus 
monitorozás és 

szabályozás
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Helyszíni nitrogén fejlesztés közvetlenül a levegőből 

 

Nincs szükség nehéz és robbanásveszélyes palackok rendelésére, szállítására, tárolására, cseréjére.  

Környezeti oxigénszint ellenőrzés 
Abszolút biztonságos a kezelők számára, a rendszer zárt helyiségben is üzemeltethető. 

“Bubble kit” 
Hatalmas méretű, vagy szabálytalan formájú tárgyak kezelésére is lehetőség van a speciális fóliából,, 

szabadalmaztatott eljárással készített “buborékokban” . 
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Műszaki adatok 

 

1. EXPM 3 LIGHT nitrogén generátorral együtt 

Külső méretek (mélység x széles x magasság): 2170 x 970 x 2200 mm 

Belső méretek (mélység x széles x magasság): 2000 x 800 x 2030 mm 

Térfogat: 3,2 m3 

A csomag tartalmazza  
• A vezérlő egységet  

• A nitrogén fejlesztő egységet (2,3 m3/h 99,9% nitrogén) 

• A környezeti oxigén szenzort 

• Az installálást és helyszíni oktatást 

• A csomagolást és szállítást 

2. EXPM 6 LIGHT nitrogén generátorral együtt 

Külső méretek (mélység x szélesség x magasság): 2170 x 1770 x 2200 mm 

Belső méretek (mélység x szélesség x magasság): 2000 x 1600 x 2030 mm 

Térfogat: 6,5 m3 

A csomag tartalmazza  
• A vezérlő egységet  

• A nitrogén fejlesztő egységet (2,3 m3/h 99,9% nitrogén) 

• A környezeti oxigén szenzort 

• Az installálást és helyszíni oktatást 

• A csomagolást és szállítást 
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3. EXPM 6 kamra (N2 palackkal is használható) 

Acélvázas, rozsdamentes acél kamra 

Külső méretek (mélység x szélesség x magasság): 1964 x 1412 x 1962 mm 

Belső méretek (mélység x szélesség x magasság): 1795 x 1300 x 1800 mm 

Térfogat: 4,2 m3 

A csomag tartalmazza  
• A vezérlő egységet  

• A nitrogén fejlesztőből érkező gáz fogadásának előkészítését (szelepek, csövek, stb.) 

• 4 db N2 palack fogadásának előkészítését (kezeléseként kb. 30m3 szükséges 99.95%-nál tisztább N2-ből) 

• Levegő cserélő szivattyút 

• Pneumatikus és mechanikus ajtó záró szerkezetet 

• A környezeti oxigén szenzort 

• Az installálást és helyszíni oktatást 

• A csomagolást és szállítást 

3.1 Opcionális nitrogén generátor EXPM 6-hoz 

• Nitrogén (N2) generátor: PSA típusú, 1,5–4 m3/h áramlást biztosít 99,9% tisztaságú nitrogénből.  
Ennek a rendszernek kb. 300 liter tárolókapacitásra van szüksége. 

3.2 Opcionális szállítókocsik (4 db) 

• Rozsdamentes acél, nagy teherbírású szállítókocsik 

3.3 Opcionális platform 

• A bejárathoz vezető emelt platform a könnyebb be- és kirakodáshoz.  

 . oldal7



�  

 

4. EXPM Anoxia Bubble Kit 

A csomag tartalma  
• A nitrogén generátor – komplett, azonnali használatra kész rendszer 

• Oxigén analizátor 

• Relatív páratartalom szabályozó rendszer 

• Adatrögzítő egység (relatív páratartalom és hőmérséklet adatok rögzítésére) 

• Fóliahegesztő eszköz a speciális többrétegű fólia hegesztésére 

Anyagok és eszközök 

• Többrétegű fólia 

• N2 szelepek 

• Buborék összeszerelő eszközök 

• PE hab az anoxiás fólia védelmére 

• A csomagolást és szállítást 

4.1 Bubble Kit tréning és installálás 

• Az EXPM szakembereinek utazása és szállása 

• 3 napos oktatás 

Kapcsolat és további információk 
Horváth Dániel +36 30 924 6859 horvath.dani@tripont.hu   

Peti Péter +36 30 922 1097, peti.peter@tripont.hu,
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