AZ ÉPÜLETSZIGETELŐ SZAKMÉRNÖKI SZAK ÁLTALÁNOS TEMATIKÁJA
1.

Matematika - számítógépes tervezés, modellezés
Az „Építészeti hő- és páratechnika elméleti alapjai”, valamint az „Építészeti akusztika elméleti
alapjai” c. tárgyak megértéséhez szükséges - a korábbi tanulmányok során már megszerzett matematikai ismeretek felújítása és azok kiegészítése.
Ezen belül konkrét épületfizikai feladatok programozása, illetve meglévő program rutinos
használata, számítógéppel segített tervezési (részletterv készítési) CAD jártasság megszerzése.

2.

Épületszerkezettan
Épületszerkezeti „enciklopédia”; az épületszigetelési szaktárgyakhoz szükséges - az egyes
szerkezeti elemekre, azok alkalmazására valamint az építési rendszerekre vonatkozó épületszerkezettani ismeretek összefoglalása, az érintett szakipari-szigetelő szerkezetekhez való
kapcsolódásuk kiemelésével.

3.

Építőanyagok, épületkémia
A víz-, hő- és hangszigetelő anyagok komplex áttekintése, különös tekintettel az általános műszaki
(mechanikai, kémiai, tűzállósági, stb.), tulajdonságokra. Az egyes eltérő anyagtulajdonságokból
adódó eltérő felhasználási lehetőségek vizsgálata.
A szigeteléseknél használatos anyagok kémiai viselkedéseinek megismerése, a készítési
technológiák és a használatuk során (fémek, szervetlen kötőanyagok, bitumenek, műanyagok,
ragasztók, tömítők, festékek fizikai-kémiai tulajdonságai, ezek egymásra hatása, korróziós
jelenségek).

4.

Az építészeti hő- és páratechnika elméleti alapjai
A „Hőszigetelés” című szaktárgy elméleti megalapozása. Fogalmak, folyamatok, azok modellezése
(a hővezetés jelenségét leíró összefüggések, egyirányú hővezetés, többdimenziós
hőmérsékletmezők számításának módszerei, hővezetési, hőátadási- és hőátbocsátási tényezők,
ezek helyszíni és laboratóriumi mérése).
A hőátszármaztatás különböző módjai, ezek aránya.
A határoló szerkezetek hőtechnikai tulajdonságainak szerepe az épület energia-mérlegében.
Épületszerkezetek, építőanyagok nedvességtartalma. Páravándorlás állandósult és nem
állandósult állapotban. Egy- és többdimenziós parciális nyomás-mezők az épületszerkezetekben.

5.

Épületdiagnosztika
Az épületek tartó- és épületszerkezeteinek épületfizikai jelenségekre visszavezethető
leggyakrabban előforduló hibái, azok okai, a felismerés lehetőségei és módszerei. Helyszíni és
laboratóriumi vizsgálati lehetőségek.

6.

Az épületakusztika elméleti alapjai
A „Hangszigetelés” című szaktárgy elméleti megalapozása. Akusztikai jelek leírása,
rezgőrendszerek elemei és tulajdonságaik, közegek tulajdonságai, hanghullámok terjedése és
viselkedése különböző közegekben (terjedés, csillapítás, elnyelés).

7.

Épületakusztikai vizsgálatok
A „Hangszigetelés” című szaktárgyhoz szükséges méréstechnikai ismeretek közlése.
Hangnyomásszintek, rezgési idő, hangelnyelési fok, egyértékű elnyelési felület, léghanggátlási
szám, lépéshangnyomás-szint, anyagok rugalmassági jellemzői, ezek mérése helyszínen és
laboratóriumban.

8.

Vízszigetelés
Az épületeket és műtárgyakat érő nedvességhatások elleni szigetelések épületszerkezeti, és
technológiai megoldásainak megismertetése.
A nedvességokozók hatásai az épület rendeltetése és a környezet függvényében.
Talajban lévő szigetelések, ezek utólagos megoldási lehetőségei.
Csapadékvíz szigetelések, és üzemi-, használati víz elleni szigetelések.
Szigetelési hibák, és ezek javítási lehetőségei.
Magastetők ( kiselemes, nagytáblás és fémlemez- ) fedései, tetőtérbeépítések.
Felülvilágítók, villámvédelmi rendszerek, hő- és füstelvezető szerkezetek.

9.

Hőszigetelés
Az energiatakarékos követelményeket kielégítő hőszigetelés épületszerkezeti (építéstechnológiai)
megoldásainak ismertetése és elemzése.
Összefüggései a csatlakozó épületszerkezetekkel. Felkészítés a jelenlegi és közeljövőben
fokozottan felvetődő, energiatakarékossági és környezetvédelmi szempontok által motivált
hőszigetelési problémákra.
Az egyes szerkezetek hőszigetelése, a felhasználható anyagok; az épület komplex vizsgálata.
Passzív hővédelmi lehetőségek.
Hőhidak, penészedés, utólagos hőszigetelés.
Különleges épületek hőszigetelése, épület-gépészeti hőszigetelések.

10. Hangszigetelés
Az épületszerkezetekkel megvalósítható hangszigetelés tervezéséhez és kivitelezéséhez
szükséges ismeretek közlése.
A léghanggátlás és a lépéshanggátlás törvényszerűségei, és szerkezeti kialakítása.
Az egyes szerkezetek hanggátlási jellemzői.
Építési rendszerek akusztikai jellemzői.
Épületgépészeti zajok elleni szigetelések.
Ipari épületekkel és a városépítéssel kapcsolatos hangszigetelési kérdések.
11. Kivitelezés, jogi ismeretek, management
Az egyes szigetelési munkafolyamatok kivitelezésének megismertetése, a szigetelések
készítésének általános feltételei, a csatlakozó szerkezetek minősége, az anyagok biztosítása, a
felhasználás szervezési szempontjai és a minőségi követelmények.
Építési tevékenységek technológiai sorrendjének kialakítása, ezen belül a szigetelési folyamatok
illesztése a többi szerkezetépítési folyamathoz. Időbeli és térbeli szervezés, minőségbizosítás,
szerződéskötés, építésjogi ismeretek.
Vállalatirányítás, vállalkozásszervezés. A versenyeztetés kiírási és elbírálási szabályai,
versenyajánlat készítés.
Számítógéppel segített termelésirányítás.
12. Minőség, minőségbiztosítás
A tárgy célja: a szigetelések minősítésével és minőségellenőrzésével kapcsolatos általános
ismeretek közlése.
A termékek és építési módszerek alkalmazásának engedélyezési eljárása.
A minőségszabályozás megszervezése és végrehajtása a vállalatoknál.
Munkahelyi minőség átvétel. Kész szerkezetek minőségellenőrzése.
Akkreditálás, nemzetközi minőségtanúsítás (CEN, ISO).
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