
Mi a BIM? A BIM (Building Information Modelling) a mai
modernkori kihívásoknak és elvárásoknak megfelelõ terve-
zési módszer. Bár a rendszer már a 2000-es évek elején elkez-
dett terjedni, hazánkban csak az elmúlt években lett hang-
súlyos. Gyorsuló világunkban az információ azonnali rendel-
kezésre állása szinte alapvetõ elvárás, így tervezõként elsõd-
leges feladatunk, hogy terveink a lehetõ legtöbb, egyszerûen
és gyorsan hasznosítható információt tartalmazzák.

A tervezõimunka során amérnök gárda egy létesítménymeg-
valósításán dolgozik, mégpedig az épület születése elõtti idõ-
szakban. Ezt úgy éri el, hogy munkáját és feladatát – a valós
életben végezve – elõször a virtuális világban oldja meg. A
mérnöki virtuális világnak kiemelkedõ szerepe van az épület
megvalósulásának szempontjából, hiszen itt készül a gondo-
latból egymegvalósítható terv, amely alkalmas a kivitelezésre,
a létesítménymegszületésére és az elõirányzott életciklusmeg-
valósítására.
Az épületgépészeti terv kidolgozása során fõ cél-

ként tartjuk szem elõtt, hogy a tervezett rendszer ki-
szolgálja amegálmodott új épület energetikai és kom-
fortigényeit. Elégítse ki az épület különleges mûkö-
dési igényeit, mûszaki követelményeit és a megvaló-
síthatóság gazdaságossági feltételeit. Messzemenõen
figyelembe vesszük, hogy magas mûszaki színvonalú,
ugyanakkor gazdaságos rendszer legyen, gondolva az
élet- és vagyonvédelem elengedhetetlen szempont-
jaira is.

Az épületgépész mérnöknek az emberi komfort környezet
kellemessé tételén kell dolgoznia. Ennek érdekében fontos az
a gondolkodásbeli és technikai fejlõdés, amellyel a mai igé-
nyeknek megfelelõ különleges terek komfort-méretezését
már a virtuális modellen el tudjuk végezni. A tudomány és a
szoftverek fejlõdésével egyre több lehetõségünk nyílik arra,
hogy a virtuális terünkben létrejövõ épületet már a tervezési
munka folyamán a vonatkozó fizikai paraméterek alapján
vizsgáljunk és alakítsunk az elvárásoknak megfelelõen.
Az ember megfelelõ környezetének kialakítása szempont-

jából számos fontos feladatot kell megoldani a virtuális és a
valós épületben egyaránt. Az energia-felhasználás csökken-
tése, alternatív energiaforrások felhasználása, valamint az
üzemeltetési költségek figyelembevételével a rendszereinket
úgy kell kialakítanunk, hogy az épület használata során bizto-
síthatóak legyenek az emberek által használt élettérben a

megfelelõ funkcionális és komfortparaméterek értékei.
Hogyan tudjuk ezeket a mérnöki kihívásokat összekap-

csolni a BIM tervezési folyamattal? A mérnöki világban a
háromdimenziós tervezési eljárás mára teljes mértékben el-
terjedt. A tévhitek elkerülése érdekében fontos kiemelni, hogy
önmagában a háromdimenziós tervezés nem BIM, viszont a
három dimenzióban elkészülõ modellek az alapjai ennek a
komplex rendszernek. A tervezett 3D modell akkor válik egy
intelligens BIM modellé, amikor a modellben található min-
den egyes tervezett elemet megfelelõ fizikai, gazdasági és
egyéb jellemzõ paraméterekkel feltöltünk, amelyeket a
késõbbiek folyamán bármikor ki tudunk nyerni és az adott
igényeknekmegfelelõen felhasználni. Az így készülõmodellt
már a tervezés folyamán, a tervezõszoftver keretein belül tet-
szõleges fizikai és gazdaságossági vizsgálatoknak tudjuk alá-
vetni. Ezzel rengeteg idõt és költséget tudunk megtakarítani,
valóságközeli szimulációkat végezni és jelentõsen csökken-
teni a hibázás lehetõségét.

Kórházépület gépészetének 3D-s látványterve

ABIM legfontosabb jellemzõje azonban a lehetõség aKÖZÖS
munkára. Nemcsak a gépészeten belüli egyes szakágak tudnak
együttmûködni, hanemmindenki, aki részt vesz a projektben,
a megrendelõtõl kezdve a tervezõk, gyártók, kivitelezõk és
épületüzemeltetõk mind részei ennek a nagy közös rendszer-
nek. A BIM ezzel már modell szinten összeköti a technikai
megoldásokat az épület jövõbeli társadalmi és gazdasági
szerepével, megkönnyítve, felgyorsítva a szakágak közötti
kommunikációt. Ezzel a hatékonysággal rengeteg idõ takarít-
ható meg már a tervezés folyamán is, valamint az épület élet-
tartama alatt, amivel a korábban használt megoldásoknál je-
lentõsen olcsóbb lett az épület életciklusának menedzselése.

A BIM rendszer teljes megértéséhez szükség van arra, hogy
megvizsgáljuk a felépítését. A BIM egy többrétegû rendszer.
Egyrészrõl van egymûszaki információkat tartalmazómagja,
másrészrõl pedig egy szociális információkat tartalmazó,
minden résztvevõt tartalmazó összetevõje.
A rendszer alapja a már említett 3Dmodell, ami a rendszer

‘magja’. Ez a modell csak geometriai és vizuális információ-
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kat tartalmaz a tervezendõ épület elemeirõl. Ezt a modellt
bõvítjük fel azokkal a paraméterekkel, amelyek szükségesek
ahhoz, hogy a tervezett rendszer minden elemét valós fizikai
paraméterekkel méretezzük. Az ezzel létrejövõ ‘intelligens’
modell elemeit további tetszõleges mûszaki és hasznos infor-
mációtartalmú paraméterrel bõvíthetõk, amelyeknek fontos
szerepe lehet gyártási, üzembentartói vagy egyéb szempon-
tokból. Az eddig felsorolt rendszerelemek alkotják a BIM
mûszaki magját. A mûszaki mag minden eleme megfelelõen
felépíthetõ egy megfelelõ célszoftver segítségével.

Ezzel párhuzamosan található az a szociális komponens, amely
segítségével megvalósítható a projekt minden résztvevõje
közötti közös munka. Megfelelõ célrendszerek segítségével
projekt szinten egyszerûen össze lehet hangolni, hogyminden
résztvevõ hozzájusson a számára hasznos információkhoz,
valamint hogy az egyes szakágak mûszaki modelljei végig
összhangban legyenek.

Az épület gépészeti rendszereit a tervezési munkánk során úgy
kell felépítenünk, hogy azok kiszolgálják a komplex létesít-

mények mûködésekor jelentkezõ általános és
különleges igényeket. A nagyobb létesítmé-
nyek tervezése épületinformációs modell-
tervezési eljárással, csapatmunkát igényel.
A tervezõ mûhelyünk tagjai a saját munkájuk
alapján – mivel a gépészeti tervek és látvány-
tervek modellben készültek – azon szeren-
csések közé tartoznak, akik már a tervezési
idõszakban „sétálhatnak” az általuk felépített
virtuális térben.

A tervezés során az épületet egységként ke-
zeljük, így a szinteken lévõ épületgépészeti
vezetékek kapcsolatát a virtuális térben már
tisztán láthatjuk. A rendszerben való gondol-
kodás és annak megjelenítése új távlatokat
nyit a tervezés folyamatában. A tervezõ nyu-
galmát biztosítja a látvány, amely bizonyítja,
hogy a virtuális térben felépült rendszer a
valóságban megépíthetõ és a tudat, hogy a
születendõ létesítmény biztosítja az emberi
komfortérzet az üzemvitel és a fenntartható-
ság kritériumait.
A virtuális világban az épület megtervezése

és a modell felépítése csapatmunkát igényel.
Ez szó szerint azt jelenti, hogy a tervezõi gárdá-
nak egyazon modellen kell dolgoznia. Minden
változtatást és tervezõi lépést a modell minden
eleme lekövet és informálja a tervezõcsapatot a
virtuális építés fejlõdésérõl.

A tervezõi folyamat során, így az épületinfor-
mációs modellezési eljárás esetében is töre-
kednünk kell arra, hogy a majdan üzemelõ
létesítmény a lehetõ legkevesebb fosszilis és
elektromos energiát vegye ki a közmûhálózat-
ból. A fenntartható épület igényének megfele-
lõen az üzemeltetés költségein túl a környe-
zetet terhelõ szennyezõanyag kibocsátást is
csökkentenünk kell. A mérnöki tervezés ki-
emelten fontos célja az épületek alacsony ener-
giafelhasználásának az elérése. A kijelölt célok
elérése egy jól szervezett BIMprojektben haté-
konyan és gyorsanmegoldható, mivel a társter-
vezõ szakágak (építész, gépész, elektromos,
épületszerkezet tervezõ, automatika tervezõ
stb.)mind egyazon helyrõl szerzik az informá-
ciókat, és ezek az információk mindenki szá-
mára egyformán elérhetõk.
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A tervezési folyamat azonban nem áll meg
az épület megszületésével. Az épületet a tel-
jes életciklusa alatt gazdaságosan üzemel-
tetni kell. A tervezõ munkájának fontos ele-
me, hogy a virtuális térben felépített és mo-
dellezett virtuális épület minél több infor-
mációját adja át a megvalósításért felelõs
mérnök gárdának. Az információáramlást
biztosítani kell a létesítmény teljes élettar-
tama idején. Ez már nagyon komoly mér-
nökimunkát igényel, amelyhezmár komoly
hardver és szoftver támogatás is szükséges.
Elérkezett ez az idõ, hiszen a feltételek biz-
tosítottak.

A következõkben együtt kell kezelnünk az
épület összes elemeinek információját. Eh-
hez szükségünk van fejlett rajzolói, tervezõi,
építési és üzemeltetési eljárások ismeretére.
A tervezési fázisoknál – programterv, kon-
cepcióterv, 3Dmodelltervezés, folyamat szi-
muláció – az egyes elemek minden egyes
térbeli, fizikai jellemzõit ismernünk és digi-
tálisan a tervben tárolnunk kell. A tervezési
folyamat dokumentációját úgy kell elkészí-
teni, hogy a költségelemzés, az anyagrende-
lés, a gyártás, a kivitelezés ütemezése és az
organizáció a rendszer segítségével elvégez-
hetõ legyen.
A rendszernek releváns mûszaki adatokat, információkat

kell tartalmazni a gazdaságos és hibamentes épületüzemelte-
tés részére.
További információkat kell tárolnunk az épületinformá-

ciós modellezési eljárás során az életciklus végén levõ el-
ágazáshoz. Egyrészt az életciklus végén az épület felújítása
során az információk hordozzák a beépített anyagok jellem-
zõit és a felújítási programtervhez nyújtanak segítséget.
Másrészt az életciklus végén az épület bontásakor a tárolt
adatok segítséget nyújtanak az anyagok újrafeldolgozási
folyamatának kidolgozásához, valamint a hulladék szelektív
bontási, gyûjtési folyamatának és újrahasznosításának ki-
dolgozásához.
A BIM rendszer tartalmazza a tervek ellenõrzésének egy-

szerûsítése, hibáinak kiküszöbölése végett kifejlesztett, a
virtuális térben felépített modell ütközésvizsgálatát. Ezzel
rövid idõ alatt ki lehet szûrni a modellben szereplõ tervhibá-
kat. Gyorsaságamiatt akár lehetõség van arra is, hogy a folya-
matos tervszolgáltatás esetén minden új tervváltozaton el-
végezzék ezeket a vizsgálatokat, így egyszerûen ellenõrizhe-
tõvé válik a hibák kijavításának megtörténte, illetve esetleges
hatása is.
A tervezés során az épületet egységként kell kezelnünk,

így a szinteken levõ épületgépészeti vezetékek kapcsolatát a
virtuális térbenmár tisztán láthatjuk. A rendszerben való gon-
dolkodás, és annak a 3Dmegjelenítése új távlatokat nyit a ter-
vezés folyamatában. A tervezés alapján a részletrajzok, vala-
mint a metszetek könnyen elkészíthetõk. A tervezõ nyugal-
mát biztosítja a látvány, amely bizonyítja, hogy a virtuális
térben felépült rendszer a valóságban megépíthetõ.

Véleményünk szerint egyre szélesebb körben terjed el a
szakmai köztudatban a „BIM” fogalma. Ez a fogalom már
több évtizede létezik, azonban csak néhány éve vált általá-
nosan ismerté. A szoftverfejlesztõ cégek is felismerték az
ebben rejlõ lehetõségeket, így már nagyon sok program
képes a BIM-nek megfelelõ modellek elõállítására. A szoft-
verfejlesztõk olyan BIM szoftvereket hoznak létre, amelyek
többféle fájlformátum kezelésére képesek.
Ma már egyre több mérnökiroda használja ki a BIM lehe-

tõségeit. A külföldi tendenciákat figyelve elõre vetíthetõ,
hogy egyre szélesebb körben alkalmazni fogják a BIM rend-
szereket, és ezzel hatékonyabbá teszik az épületek meg-
valósulásának és fenntartásának folyamatait. A rendszer
implementációját jelentõsen gyorsítja, hogy egyre gyako-
ribb megrendelõi elvárás a tervezõk felé a BIM rendszerek
használata.

Látható a fejlõdés, hogy a tervezõ virtuális világában is elõre-
léphetünk és az épületinformációs modellezési eljárással
megvalósíthatjuk azt a lehetõséget, hogymégközelebb kerül-
hessünk a való világ folyamatainak megismeréséhez, és mi
épületgépészek az emberi komfort biztonságosabb megvaló-
sításához.

Megjelent tehát a modellezési eljárás a tervezés virtuális
világában, az már rajtunk múlik, hogy ezt a rendszert hasz-
náljuk a megfelelõ környezet és emberi közérzet biztosítása
érdekében.

Magyar Épületgépészet, LXVI. évfolyam, 2017/9. szám 5

BIM elem információtartalma

SZAKMAI CIKK


