Épületszerkezettani Tanszék
TANÁCSOK A KOMPLEX TERVEZÉS FOLYAMATÁHOZ ÉS SZAKTANSZÉKI MUNKARÉSZEIHEZ 2016.
A Komplex tervezés c. tárgyak keretében a valós életben folyó tervezést gyakoroljuk. Ennek során – ahogy a
tervezői gyakorlatban is – az épületszerkezeti munkarész szervesen együtt fut az épület megtervezésével a
koncepció megalkotásától a szerkezeti tervek kidolgozásáig. (Pl. egy passzívházat nem lehet úgy
megtervezni, hogy tervezek egy házat, és azután „passzívvá teszem”.) Feladataink ezt a gyakorlatot
igyekeznek szimulálni.
Minden fázisban az általános tervezési gyakorlatnak megfelelően az átlagostól eltérő körülményekkel
kívánunk foglalkozni, hiszen a rutinfeladatok ebben a fázisban már érdektelenek. Egy új tervezési feladat
indításakor a valós életben is az egyik legfontosabb kérdés, amit fel kell tennünk magunknak, hogy miben tér
el az előző, vagy egy átlagos feladattól? Ha erre helyes választ adunk, akkor későbbi munkánk során nagyot
már nem tévedhetünk. Ennek tükrében belátható, hogy teljesen fölöslegesek a szószaporító hatalmas leírások
a minden épületre vonatkozó általános (ezáltal itt semmitmondó) megállapításokkal, követelményekkel,
adatokkal.
A Komplex 1. feladat első munkarésze egy rövid tanulmány az épület helyszínéből és funkciójából adódó
feladatokról, következményekről. Ez általában másfél oldal, amit a vázlattervvel egy időben kérünk beadni.
Ebben a fázisban azt kell végiggondolni a tervezőnek, hogy az épület helyszínéből, környezetéből és a
tervezett funkcióból milyen az átlagostól eltérő feladatai adódnak. Ilyen szempontok: a terepviszonyok
(felülete, felszíne, lejtése, annak mértéke, esteleges terepalakulatokhoz – árok, rézsű, partfal, patak, folyó,
vízfelület – való alkalmazkodás), a környező beépítés (épületek, közlekedési műtárgyak: utak, vasút) a talaj
(felépítése-rétegzése, a teherbíró talaj helyzete, a talajvíz szintje) és az egyéb környezeti hatások (szél,
csapadék gyakorisága és intenzítása, esetleges környezeti zajforrások) feltárása.
Könnyen belátható, hogy alapvetően meghatározó, ha pl. a Balaton déli partjára a vízpartra, egy agresszív
vegyi hatású gyógyvíz mellé/fölé, szélnek-csapadéknak kitett magas hegyoldalban sziklás talajra, sűrűn
beépített belvárosi környezetben nagy forgalmú városi út mellé, vagy ha egy folyó partjára vasúti vonal és egy
hatpályás út/híd közelébe kell építenünk.
Az épület funkciója is befolyásolhatja az épület szerkezeteinek kialakítását, ezért ezt is célszerű már a
koncepció szintjén végiggondolni. Egy zeneiskolát vagy hangversenytermet általában nem célszerű könnyű
térelhatároló szerkezetekkel készíteni, egy nyaraló hőkomfortjának biztosítása erősen függ a megválasztott
szerkezetektől (hőcsillapítás-tömeg, árnyékolás, átszellőztetés, átszellőztetett tető stb.).
Végül célszerű végiggondolni a helyi építési anyagok és technológiák nyújtotta lehetőségeket is. Ezek
birtokában nem csak gazdaságosabb, de a környezetébe jobban illeszkedő épületeket fogunk tudni építeni.
A Komplex 1. feladat második munkarészében röviden ismertetni kell az előbb felsorolt követelményeket,
immár pontosabban megfogalmazva, de számszerűsítve kizárólag különösen indokolt esetben. Ennek alapján,
erre alapozva kell leírni az épület választott/betervezett szerkezeteit, amivel azonnal ellenőrizzük/bizonyítjuk
azok megfelelőségét. Végül ismertetni kell a többi szerkezetet is, a valós életben engedélyezési tervi szintnek
(m=1:100) megfelelő mélységben, tehát az összes meghatározó szerkezet rövid leírásával, felsorolásával.
Tömör fogalmazás és szövegformázás esetén ez 4-5 oldalt tesz ki, ami tökéletesen elegendő. Szerkezeti
szakirányon a feladatnak egzaktabbnak kell lennie, ott a meghatározó döntéseket számszerűsített adatokkal
kérjük alátámasztani, és egy az épületre jellemtő munkarészből méretezést is kérünk.

2

A feladat része még egy a tervünkben szereplő kiemelt érdekes szerkezet, ill. építészeti elem előképeinek
tanulmányozása, értékelése is. A valós tervezési folyamat során is analógiákkal dolgozunk: meglátunk egy
szép/jó/érdekes megoldást, keressük a hozzá hasonlókat, összevetjük és értékeljük azokat, majd kialakítjuk az
álláspontunkat és megtervezzük a sajátunkat. Ennek megfelelően e munkarész keretében a választott
szerkezet (pl. felülvilágító, burkolat, lépcső, árnyékoló) három megépült példáját röviden be kell mutatni;
elemezni, majd értékelni kell. Ennek eredményeképp fogjuk tudni meghatározni saját hasonló tervrészünkre
tett javaslatunkat, amit egyszerű vázlattal és rövid leírással kell dokumentálni. Ez a munkarész is megoldható
3-4 oldalban. Hangsúlyozzuk, hogy a példák értékelése fontos és önálló munka, és hogy az ennek alapján
született megoldást itt csak nagyon vázlatosan, de be kell mutatni. Kidolgozása a következő félév feladata.
A fentiek alapján megállapíthatjuk, hogy egy jó Komplex 1. terv külön dokumentált épületszerkezeti
munkarésze egy másfél oldalas „előtanulmány” majd a félév végén egy kb. 8 oldalas műleírás előkép
elemzéssel. Szerkezeti szakirányon ez kb. másfél-két szerese. Természetesen a szerkezeti döntések, a
komplex gondolkodás magában az elkészült tervben megjelenik, annak elválaszthatatlan része, a tanulmány
eredményeit a terveknek tükrözniük kell. (Itt emlékeztetünk arra, hogy a terv legalább egy jellemző alaprajzát
és egy metszetét a műszaki ábrázolás szabályainak megfelelően kérjük elkészíteni, ami készülhet
fedvénylapként, vagy külön a szerkezeti tanulmányba fűzve is.)
A Komplex 2. feladat az engedélyezési terv feldolgozása kiviteli tervvé. A koncepciót pontos műszaki tervek
segítségével bontjuk ki, ezzel tervezzük meg részletesen épületünket. Egy kiviteli tervdokumentáció hatalmas
rajz- és iratanyag, aminek elkészítésére itt nincs mód, ezért a leglényegesebb elemeit emeljük ki. Ebből
következik, hogy a szöveges része egy részletes műleírás, ez nem tanulmány! Természetesen ez sem a valós
életben szokásos (60-100 oldalas) terjedelmű, és a triviális dolgokra, szabványokra, előírásokra ebben sem
kell részletesen kitérni. Röviden le kell írni a tervezett szerkezeti megoldásokat, részletesen az egyedieket, az
épület megjelenését meghatározókat. (A szívünkhöz közel állókat.) Ki kell térni a terveken nem ábrázolt és fel
nem dolgozott részekre is. Az épület hő- és páratechnikai, akusztikai és tűzvédelmi problémáinak megoldását
be kell mutatni, de mindegyikre kitérő számításokat csak a szerkezeti szakirányon kérünk, a tervezési
szakirányon az épületszerkezetes konzulenssel egyeztetett módon a terv jellegéből adódókat kell csak
kidolgozni.
A rekonstrukciós jellegű feladatok esetén a műleírást értelemszerűen a feladat jellegének megfelelően
tömören, a lényeges dolgokra koncentrálva kell elkészíteni.
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