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Pausewang, M. s

KÖNYVTÁRI PINOSRAKTÁRAK ÉPÍTÉSÉNEK IRÁNYELVEI

Régi könyvtáraknál a raktári férőhelyek betelése következtében sú
lyos helyhiány szokott fellépni. Ennek megszüntetése végett gyakran még 
fel nem használt és ki nem épitett pincehelyiségeket is igénybe kell 
venni a könyvraktárak bővítésére. Amilyen előnyös a pince a talaj nagy 
teherbíróképeáségé következtében, olyan nehéz a szárazon tartása a fe
nyegető penészedés elhárítása érdekében. Mert nemcsak a pincefalak sa
ját nedvességét - régi épületeknél a pincefalakat rendszerint egyálta
lán nem vagy alig szigetelték a talajnedvesség ellett - hanem a falaknak, 
valamint a kő— vagy betonpadlónak hideg-kisugárzását is tekintetbe kell 
vennünk. Különösen az átmeneti időszakban? tavasszal, sőt még nyáron is 
az oda jutott nedves, meleg külső levegőből kondenzvlz csapódik le a le
hűlt könyvekre.

De a pince jő teherbíró képessége és az alapterület gazdaságos ki
használása miatt újabb könyvraktári építményeknél is több emeletes pin
ceraktárakat szoktak tervezni és építeni. Az aktív talajnedvesség, vala
mint a pincefalak és a padló hideg-kisugárzása itt is nagy veszélyt je
lent a könyvekre.

A rendelkezésre álló anyagi eszközök korlátozottsága általában nem 
igen teszi lehetővé nagyon költséges teljes hőmérséklet- és levegő ned
ve s3égtartalom szabályozó berendezés beszerzését. Még kevésbé van anya
gi lehetőség az ilyen berendezés drága üzemeltetésére. Ezért a tervező 
épitész-szakemberre hárul az a megtisztelő feladat, hogy a pincehelyi
ségeket a talajnedvességtől és a lehűléstől messzemenően megóvja és 
kogy ily módon az, elöljáróban említett veszéllyel való eredményes szem be
szállást biztosítsa. Ilyenkor viszonylag kevés fűtőanyagra is van csak 
szükség a helyiség hőmérsékletének lehetőleg azonos fokon tartásához.
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Régi vagy nedvesség ellen nem kielégítő módon szigetelt pincehelyl- 
ségek felhasználásánál az alábbi eljárást ajánljuk /ezt az eljárást a 
szerző a bécsi Műegyetem könyvtárában 1950-bett sikerrel alkalmazta/*^ 

a  Műegyetemen egy ezideig meglehetősen kihasználatlan, nagyon nedves, 
boltíves pincehelyiséget kellett kiegészítő könyvraktárrá kiépíteni* A 
szükséges építési munkák a következők voltak* A nedves és fertőzött vako
lat leverése és a tégla-illesztések kikaparása, 5 cm vastag heraklitleme- 
zekből álló, négyoldalú szigetelő "doboz" beépítései ez az építmény j8 cm 
vastag, egyenletesen szigetelő téglafalnak felel meg* Ezeket a heraklit- 
lemezeket a pincezónában a földszint padlójának magasságáig, 5 cm~e3 üre
ges térközzel, heraklit térközi csikókkal szerelték fel. Faléceket, - meg
erősítésül - nem szabad felhasználni* Az ezeken keletkező penész és gomba 
ui. áthatolhat a heraklitlemezeken, anélkül, hogy megtámadná őket és át
terjedhet a könyvekre. A her'aklitnak ez a gomba- és penészmegbetegadéa 
iránti érzéketlensége - amelyet a Talajmüvelési Főiskola /Hoehsehule für 
Bodenkultur/ botanikai Intézetének vezetője, Dr. Josef Kisser professzor 
is megállapított, - a heraklitot, úgy látszik, különösen alkalmassá teaai 
a könyvtári építkezéseknél szigetelő anyagként való felhasználásra.

A heraklitlemezeket, repedezések megelőzése céljából, rabitzhálőval 
teljesen bevontuk, cementmalterrel beszórtuk és előbb durván, majd fino
man fehérmész-habarccsal bevakoltuk..

A körbe futó üreget a Motzko mérnök féle "áramló levegő" kiszárító 
eljárásnak megfelelően kívülről szellőztettük és egy, a közfalon találha
tó és használaton kívüli, mászható kéménnyel kötöttük össze. így a pangó 
és nedvességgel telt légréteg elhárítható és a pincefalakból kicsapódó 
nedvesség a természetes, önműködő szellőztetéssel eltávolítható. Az ily 
módon szárazon tartott és az üreg felé forduló oldalon cementhabarccsal 
bevakolt heraklitlemezeknek ezáltal még tartősabb az ellenállása a hőmér
séklet változásaival szemben*

"Doboz"-unk padlója a következőképpen készült: 10 cm vastag, vízhat
lan, simára dörzsölt felületű és kétszeres szigetelőréteggel bevont alsó 
betonrétegre 5 cm vastag heraklitlemezeket helyeztünk* Ezeken állnak

L. még: Pausewang, M •: Verwendung von Heraklith beim Baa von Biblio- 
theks-Bücherspeichern. y&eraklit alkalmazása könyvtári raktárhelyiségei: 
építésénél*/ s**'Heraklith-RundsohauM, Radenthein, 1951* I6*sz. 15-16*1.
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- mogfelsXS terhelés-aloszt& XaMözekke2. felszerelve - az acélállványok 
vaslábai, amelyek igy asm válhatnak a talaj hidegvezetőivé. M  állvá
nyok közé, a hsr akiit lemeze tas*a másé az kokazpor került f eltöltésül ,erre 
pedig hajópadlót fektettünk.

Az előbb le irt heraklit-légszigetelésael sikerült elkerülnünk,hogy 
a pincefalakból a raktárhelyiségbe nedvesség jusaonf a helyiség: lehűlé
sét a vastag vegyes felépítmény és a betonpadló hárítja el. A légszige- 
telő üreges térnek ess ért sohasem szabad a raktár belső légterével össze- 
köttetásbe kerülnie. A beépített hőlégfütés utján viszonylag ©sekély 
fűtőanyag felhasználásával, télen éa különösen a meleg évszakban megle
hetősen állandó hőmérsékletet lehet elérni a helyiségben és igy a rak
tári levegő harmatpont alá való oly veszélye® lehűlésének s ezzel a 
könyveken kondsnzviz képződésének alját lehet venni.

A Műegyetem itt leirt uj pinoeraktárában a boltív eltávolításával 
a pináé fenekétől a földszint födéméig terjedő, kb* 10 m magas egységes 
raktárhelyiséget sikerült kialakítani, amelybe a korszerű, magukban is 
felállítható, 2,50 133® emeletmagassága, vasállványöfc és acéllemez emelet- 
közi padlók vannak beépítve,, Minthogy a kön yv állvány okát nem kell a kül
ső falhoz erősíteni, a “szigetelő doboz**~t nem kell megszakítani és igy 
nem keletkeznek hidegvezetők,

1950-ben az Osztrák Tudományos Akadémiának ugyanezen elvek szerint 
helyreállított pincéraktáraiban ... a vastag boltiveket nem lehetett le
bontani. Ezért ezeket, minthogy a boltivépitmsny száraz volt, 2,5 em 
vastagsága heraklit-lemezekkel, légüreg nélkül hőszigetalték. A kereszt
boltozat vastag kő-kö zéppl Hereit, valamint az oldalfalakat a **Motzk© 
rendszer** szerint szigetelték^ a pillérek légüvegeit padlócsatornák se
gítségével. a falak légüregeivel hozták összeköttetésbe, amelyek egy mász 
ható, fűtési célokra nem használt kéménybe voltak bekapcsolva.

Nagyon mélyen fekvő, régi, nedves pinoékben, amelyekben nagy fesztá 
▼tt boltivek és ezáltal körös-körül messzire elnyúló boltkezdetek és bolt 
lábak vannak, amelyek rendszerint nedvesek is és erősen hütő hatásnak, 
ajánlatos a **heraklit-doboz** szigetelő légüregét az egész födém mentán 
is végigvezetni. Ezt a megoldást alkalmazta 1950-ben a béosi várkapitány 
ság az Osztrák Nemzeti Könyvtár nagyon mélyen fekvő nedves pincehelyisé
geinek könyvraktárakká való átépítésénél.

Ha a rendszerint kőből épült pincefalak különösen vastagok és külső
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nedvesség hatására, példáal hiányzó vagy hiányos lefolyőosatoma-burke® 
lat vagy hasamon aaőrepedée következtében. atb* nagyon erősen át nedvesed-* 
tek, ajánlatos a Motzko mérnök féle "áramló levegő** eljárás szerint kül
ső szárítást is alkalmazni. Ilyenkor a nedven falak külső eSAalil légár® 
kot kell ásni. Ezt az árkot vékony fallal zárjak le, amelyet az épület® 
fal felé kötőkövek támasztanak meg. A légárkot a külső levegővel légbe® 
vezető és légelvezető csatornák kötik össze. Az utóbbiak céljaira szol® 
gálhatnak meglévő, nem használt, szűk vagy megmászható kémények ......
Mindenesetre nagyobb magasságban, lehetőleg a tető fölött legyen a tor® 
kóla tűk. Ennek a külső légkeringési rendszernek azonban nem szabad 
összeköttetésben állnia az előbb leirt belső rendszerrel.

A külső és belső szigetelésre szolgáié légbevezető és légelvezető 
csatornák elhelyezésére és méreteire vonatkozólag ...... a kivetkező
gyakorlati szabályok állapíthatók meg: a légjsatornák, amennyiben erre 
a célra nem használhatók fel szabad kémények, lO/lÖ-X^/Xf @m kereszt® 
metszetnek legyenek. A magasra vezetett légelvezétŐ csatornák alapvo
nalban kb. 10®2<3 m®ra legyenek egymástól. Ebből az elrendezésből nagyobb 
létesítményeknél egyes szakaszokra való megfelelő megosztás adódik, ön
magában zárt légdirkuláciőval. A végzett mérések szerint a légcsatornák® 
bán a levegőoszlopok súly® éa hőkülönbsége következtében minden évszak
ban pozitív vagy negatív áramlás láp föl, amely a másodpercenkénti 2 m- 
es sebességet is elérik ezért a *Motzke rendszer" állandóan hatékony.

Ha nem állnak rendelkezésre'szabad kémények magas elvezető eső 
létesítése is nagy nehézségbe ütközik, elegendő a Xégelrkuláeiőt az 
épület különböző /napos és árnyékos/ oldalaim lévő be® és kivesető&yi®
1ásokon keresztül vagy pedig világító udvarra való bekötéssel megvaló
sítani. A légáramlás erősítésére a használt levegővezetékbe kis, eseten
ként működő ventillátort is be lehet építeni. Mint már említettük, m£&® 
dig az a mértékadó, hogy légáramlást biztosító hőmérsékletszökkenés 
álljon elő. ...... ’

Eredeti aim: Riohtlinien für den Bau van BiblÍétJaeka®31itáhar®
•palákéra in Káliéra.

Megjelent: Biblow, 1957.' ll2®lli.l«p«
OSzK.fórd^sz.s 1965.




