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nApjAinkbAn mindenféle „színes-szagos” háromdimen-
ziós CAD alkalmazások segítik a különböző területeken 

dolgozó mérnökök munkáját. Korábban, még a nyolcvanas 
években megjelentek az első számítógépen futó kétdimenzi-
ós tervezőeszközök, amelyek a papíralapú tervezést hivatottak 
kiváltani. Használatuk elsajátítása természetesen időigényes 
feladat volt, ám cserébe olyan előnyöket kínált, mint például 
a tervrajz könnyebb módosítása, a pontosabb tervrajzok ké-
szítésének lehetősége vagy a kevesebb papírhasználat. Az egyes 
tervezők és szakágak közötti kooperációk szükségessége termé-
szetesen megmaradt. Muszáj volt ellenőrizni, hogy egy adott 
gépészeti berendezés elfér-e az építész által tervezett helyiség-
be, lehet-e majd csatlakoztatni az épületgépészeti elemekhez, és 
ezeknek az elemeknek a külső közműcsatlakozásaik a megfelelő 
helyen vannak-e. A tervdokumentációkban rejlő hibák legké-
sőbb a megvalósítás során kiderültek. 

Ne	féljünk	a	három	dimenziótól!
Mára elengedhetetlen az újfajta tervezői szemlélet

Ez manapság sincs másképp. A különbség csak annyi, hogy az 
évek múlásával szép fokozatosan megjelentek a háromdimen-
ziós tervezőeszközök, amelyek helyes használatával a tervezési 
pontosság minden tekintetben tovább növelhető. A kétdimen-
ziós tervezőeszközről átállni a háromdimenziós szakági eszközre 
ugyanúgy időigényes, mint a korábban említett papíralapú ter-
vezésről áttérni a számítógépes tervezésre. Ugyanakkor az elsajá-
tításba fektetett idő és energia jóval hamarabb megtérülhet. 

	Szakági	alkalmazások	választéka
Milyen előnyöket nyújt a mérnökök számára a háromdimenzi-
ós vagy úgynevezett modellalapú tervezőeszközök használata? 
Ha egy komplex projektet tekintünk, akkor szükség van föld-
mérésre, földmunkára, út- és (vagy) vasúttervezésre, vízelveze-
tésre, egyéb infrastruktúra-tervezésre. Itt már számos szakági 
tervezőnek kell együttműködnie, ám ezt tovább lehet fokozni 
például egy irodaépülettel vagy gyárépülettel összefüggésben. 
Az épületet ugyanis el kell helyezni a tervezési területen, az 
épülethez szükség van építészeti és szerkezeti tervezésre, épü-
letgépészeti munkára. Az egyes területeken több alternatívát 
is meg kell vizsgálni, hiszen az a cél, hogy az optimális terv 
valósuljon meg. Az Autodesk szakági alkalmazásainak segít-
ségével lehetőségünk van a tervezett elemeket elhelyezni a 
térben, az egyes szakági tervek egymásra hatását vizsgálni. 
Földmunka, út, vízelvezetés tervezése esetén az AutoCAD 

Civil 3D eszköz segítségével bárhol bármikor felvehetünk 
metszeteket, bárhonnan bármilyen magassági adat leolvas-
ható pillanatok alatt. Az elkészített felületek átadhatók a 
vizes, illetve közműves tervezőknek, akik egyből láthatják, 
hogy mit tervezett a kollégájuk.

Ugyanez igaz az építészek, épületgépészek és szerkezetter-
vezők területére. Az Autodesk Revit programcsalád segítségé-
vel az egyes modelleket megoszthatják, átadhatják egymásnak 
a tervezők. Az épületgépész például a különböző helyiségek 
adatait és adottságait kinyerheti az építészmodellből, így op-
timalizálhatja a gépészeti berendezések elhelyezését, és elvé-
gezheti a méretezéseket is. A gépésztervező pontosan láthatja, 
hogy mekkora területen dolgozhat. A tervek készítése során 
ellenőrizhetik, hogy a tervezett szivattyú, szállítószalag, gépsor 
stb. valóban elfér-e a tervezett épületben vagy helyiségben.

›
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Nélkülözhetetlen	eszközökké	váltak
A létesítményipar és az úgynevezett facility management azok 
a területek, amelyek kiváló példái az említett tervezői szem-
lélet megvalósulásának. Egymás után lehetne sorolni a nagy 
vegyipari, gyógyszeripari vállalatokat, ahol a tervek mindez-
idáig papíralapon vagy egyszerű kétdimenziós alkalmazások-
kal készültek. Ezek a cégek ki vannak téve a gyorsan változó, 
bizonytalan gazdasági helyzetnek, mert egész egyszerűen nem 
rendelkeznek azzal az innovatív felfogással, ami a felszínen 
maradáshoz szükséges. Ha folytatjuk a sort, az energiaipar 
által támasztott egyre szigorúbb feltételek és a kiöregedő erő-
művek miatt nem csak egy esetleges rekonstrukció, de már 

a szabályszerű üzemeltetés is komoly problémák elé állítja a 
mérnököket és a többi szakembert. Az Autodesk Plant Design 
Suite a létesítmény- és a technológiai tervezés területén nap-
jainkra rengeteg külföldi és hazai cég elengedhetetlen eszkö-
zévé vált. Hogy miért? A válasz egyszerű: a Plant Design Suite 
tulajdonképpen az a megoldás, amelyre a létesítménytervezés 
során mindig is megvolt az igény. Dióhéjban: használatával 
strukturáltan kioszthatók a tervezési feladatok és a folyama-
tosan bővülő, többféle szabványos katalógusból könnyedén 
összeállítható a projekthez szükséges elemtár, ami alapján ha-
tékonyan elkészíthetők a technológiai rajzok. 

A P&ID (pipe and instrumentation diagram) folyamat-
tervek alapján származtatva készíthetők el a háromdimenzi-
ós tervek, minimálisra csökkentve a hibalehetőséget. A kész 
háromdimenziós modellekből egyetlen kattintással csőizo-
metriák és homlokrajzok generálhatók, amelyek a későbbi-
ekben a kivitelezés legfontosabb dokumentációit képezik.  
A tervezőcsapat által készített tervdokumentációt a beépített 
projektkezelővel lehet koordinálni, így bármikor készíthe-
tünk kiértékeléseket és darabjegyzékeket.

Közös	virtuális	térben	dolgoznak
Minden területen elmondható, hogy a tervezők modelleket 
építenek, amelyeken különböző elemzéseket és optimalizálást 
hajthatnak végre. Ez lehet akár (a teljesség igénye nélkül) az 
ideális földmunkamennyiség, épületbenapozás és -energia-
igény vizsgálata, csővezetékek számára a legmegfelelőbb út-
vonal keresése, gépészelemeknél tömegközéppont- és szilárd-

ságtani vizsgálat, valamint egyéb méretezések. Az elkészített 
modellekből generálhatók a papírdokumentációhoz szükséges 
bármilyen metszetek, anyagszámítások és különböző kimuta-
tások. A modellek változása esetén a változások átvezetődnek 
a papírterekre, így az utolsó pillanatban végzett módosítások 
sem vesznek el a dokumentációból.

Az Autodesk Navisworks rendszerben egy közös virtu-
ális térben összeépíthető a rendelkezésre álló összes CAD-es 
információ, legyen szó épületmodellekről, Civil 3D-s infrast-
ruktúra- vagy Plant-beli csővezetéktervekről, Inventorban ké-
szült gépészeti modellről, illetve lézerszkennelt pontfelhőkről. 
Használatával gyorsan felfedhetők az esetleges ütközések, és 

ezek áttervezését még a kivitelezés megkezdése előtt el le-
het végezni. A projektmenedzserek és beruházók számára az 
Autodesk Navisworks tökéletes eszköz arra, hogy minimálisra 
csökkentsék a tervezési hibák okozta kiesést.

Egy	új	időszámítás	kezdete
Tisztán látható, hogy valamennyi mérnökiroda számára elen-
gedhetetlen a projektközpontú tervezői szemlélet. Ehhez pedig 
szükség van olyan eszközökre, amelyekkel „házon belül” támo-
gathatók a mérnöki munkafolyamatok, lefedve az érintett terü-
leteket a koncepcionális tervezéstől a megvalósuláson keresztül 
az esetleges rekonstrukciókig. 

Az Autodesk tervezői rendszerei új időszámítást indítot-
tak el az infrastruktúra- és épülettervezésben, valamint a léte-
sítményiparban egyaránt. Az új időszámítás pedig azt jelenti, 
hogy az autodeskes CAD technológiák többé már nem csupán 
különálló rajzolószoftvereket takarnak. Ehelyett olyan alkalma-
zásokat és tervezői metódust képviselnek, amelyek megkönnyí-
tik az adatáramlást az egyes szakágak között, és megvalósítják a 
teljes munkafolyamat áttekintéséhez szükséges virtuális teret.

Kiss Károly, Maródi László
kiss@varinex.hu	•	marodi@varinex.hu	•	www.cad.varinex.hu

Autocad plant: létesítmény- és technológiai tervezés

A	tervezett	elemek	elhelyezhetők	a	
térben	és	vizsgálható	az	egyes	szakági	
tervek	egymásra	hatása.

szerkezeti analízis
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a háromdimenziós mérnöki tervezőeszközök legszélesebb palettájával az 
amerikai székhelyű autodesk rendelkezik. technológiájukat világszerte 
naponta több mint 10 millió felhasználó alkalmazza, a földméréstől kezdve 
különböző mérnöki létesítmények, gépészeti megoldások tervezésén át 
animációk és egész estés filmek készítéséig.
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