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Úvod

Tato norma je podkladem při zajišťování klimatických podmínek vhodných pro uchování hmotného
kulturního dědictví. Důležitými aspekty prostředí jsou teplota povrchu objektu a teplota okolního
vzduchu. Teplota je jedním z faktorů, které mají zásadní vliv na dlouhodobé uchování objektů.
Fyzikální vlastnosti materiálů se mění s tím, jak absorbují nebo uvolňují teplo. Změny teploty mohou
vyvolat změny rozměrů objektů (kontrakci nebo expanzi). Pokud teplota klesne pod teplotu skelného
přechodu, objekty se stávají tuhými a křehkými. Ve venkovním prostředí mohou být historické
materiály mechanicky poškozené táním a vymrzáním vody. Rychlost řady důležitých chemických



(degradačních) reakcí, jako je např. degradace celulózy (papír, textil), se s rostoucí teplotou zvyšuje.
Teplota má vliv na aktivitu plísní i hmyzu, původců biodegradace materiálů. Teplota může způsobit
krystalizaci některých minerálů nebo zdiva. Nepřímo může teplota ovlivnit vlhkost: zvýšením teploty
dochází ke snížení relativní vlhkosti, což vede k vysoušení materiálů, které jsou schopné vlhkost
absorbovat, jako např. dřevo, papír či kůže. Důsledkem takového vysoušení může být smršťování
a křehnutí materiálu. Jestliže na objekty dopadá záření (zdrojem může být slunce, žárovka nebo jiný
zářič), v důsledku nárůstu teploty se materiál vysouší, i když relativní vlhkost okolního vzduchu
zůstává konstantní. Vodní pára pak může kondenzovat na studených površích při jakékoli teplotě
vzduchu, pokud teplota těchto povrchů je nižší než rosný bod.

Kontrola teploty a výkyvů teploty je součástí péče o kulturní dědictví a snižuje riziko jeho poškození. Je
to důležitá součást preventivní konzervace, která by do budoucna měla přispět k minimalizaci zásahů
nutných pro dlouhodobé uchování objektů.

Tato norma doporučuje metody měření teploty vzduchu a teplot povrchů objektů kulturního dědictví
ve vnitřním i venkovním prostředí a stanovuje základní požadavky na přístrojové vybavení, vhodná
pro tato měření. I když v dalších oblastech (meteorologie, průmysl, lékařství) normy pro měření
teploty vzduchu a teploty povrchů existují, tato norma zohledňuje specifické požadavky objektů
kulturního dědictví. Jedním z cílů této normy je vyloučit, aby při měření došlo k poškození křehkých
povrchů cenných objektů, což umožní metody měření teploty bez fyzického kontaktu. Nicméně, vždy
je nutné vzít v úvahu míru rizika takového měření pro objekt, ať se jedná o metodu kontaktní nebo
nekontaktní, neprovádět tato měření bezdůvodně a bez konzultace s kvalifikovaným a zkušeným
konzervátorem, nejlépe v interdisciplinárním týmu.

Tento dokument je jednou z řady evropských norem, určených pro použití při studiu vlivu prostředí na
objekty kulturního dědictví.

Pro daný účel mohou být použity jakékoli měřicí systémy, které požadavky této evropské normy
splňují nebo překračují. Popis nebo uvedení některých měřicích přístrojů znamená pouze to, že jsou
doporučené. Je na uživateli, aby posoudil kvalitu přístrojů dostupných na trhu a ověřil, zda jsou
v souladu s tímto dokumentem.

1 Předmět normy

Tato norma doporučuje způsoby měření teploty vzduchu a teploty povrchů objektů kulturního dědictví
ve venkovním i vnitřním prostředí a stanovuje minimální požadavky měřicí přístroje těchto měření.

Tento dokument obsahuje příslušná doporučení pro to, aby tato měření byla přesná a současně aby
neohrozila sledované objekty. Je určen všem pracovníkům, kteří odpovídají za vnitřní klima a jeho
monitorování, za preventivní konzervaci, péči o budovy, sbírky nebo jednotlivý sbírkový objekt.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


