
Épületgépészet



Mi az épületgépész tervező feladata

 Komfort rendszer esetén: 

 - emberek kellemes mikróklímájának a 

biztosítása /emberi tartózkodásra szolgáló 

létesítmények/

 - állatok mikróklímájának a biztosítása 

/ólak, istállók/

 Technológia esetén:  

 - a technológiai igények kiszolgálása 

biztosítása /gyártási környezet biztosítása, 

munkahelyi környezet biztosítása



Komfort

 Létrejöttének okai:

 • az ember-épület-energia kapcsolatrendszert sok paraméter befolyásolja

 • ezeket nem elég külön vizsgálni; ismernünk kell a ;befolyásoló paraméterek 
közös hatásmechanizmusát

 Az emberi követelményértékek kielégítési lehetőségeit, valamint azok 
gazdasági és energetikai vonatkozásait komplex módon kell kezelni

 A legújabb kutatások szerint az emberek legnagyobb része élete 85-90%-át 
zárt terekben tölti

 A zárt tereknek biztosítaniuk kell az optimális körülményeket:

 – a szellemi és fizikai munkavégzéshez

 – a szórakozáshoz, kikapcsolódáshoz, pihenéshez, regenerálódáshoz



Épületgépészet részi



Mérnöki alapismeretek

 Matematika:

➢ Folyamatokat leíró közös nyelv

 Fizika:

➢ Jelenségeket leíró közös nyelv

➢ Áramalástan

➢ Hőtan

➢ Mechanika

 Kémia, Anyagismeret:

➢ Tulajdonságokat leíró közös nyelv



Tervezési folyamat

Feladat meghatározás

Tervezési adatok meghatározása

Koncepció kialakítása

Vázlattervek elkészítése

Hálózatok méretezése

Nyomvonalak módosítása

Tervek véglegeítíése



Alkalmazott számítógépes programok adta lehetőségek

I. Méretező programok (WINWAT, EXCEL)

1. Szimulációs lehetőségek a méretezési állapottól eltérő helyzetek vizsgálataihoz.

2. Rendszerek stabilitása méretezési alapadatok drasztikus megváltozása esetén. /létszámváltozás, 
belső energiaforrások/ 

II. Rajzprogramok (ACAD, CATS)

1. Építészeti változások gyors lekövetése

2. 3D rajzoknál térbeli kereszteződések, szerelhetőség

3. Gyors és pontos anyagkonszignáció a költségvetés részére



Helyszíni művezetés szerepe a kivitelezés 

minőségében és a későbbi tervezésben

1. Műszaki ellenőr vagy a kivitelezés teljes időtartamára kiterjedő 
tervezői művezetés?

 Megbízó és a tervező közötti bizalmi viszony

 Tervellenőr alkalmazása 290/2007-es Korm. Rendelet szerint.

 Kivitelezés során felmerülő problémák gyors megoldása

 Esetleges tervezői hibák helyszíni megoldása és a későbbi terveknél 

történő felhasználása.

 Tervező által készíti az energetikai tanúsítás 

 A tervező készíti a megvalósulási tervet





Fűtés földszinti alaprajz



Fűtés pinceszinti alaprajz



Fűtés - Hűtés függőleges csőterv



Pinceszint rendezvénytér



Rendezvénytér





Pinceszinti Kazamaták

ELÁRASZTÁSOS LVR









Köszönöm a figyelmet!


