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Mindenkorörömteti, ha a Budapesti és
Pest Megyei Mérnöki Kama.a működési
terütetén atkotó mérnökök kivátó ered-

l

ményeirőt adhatunk számot, noha a kortátozott terjede[em m iatt itt csak szűk

vátogatásttehetünk közzé. A következő
hasábokon kiemelkedő műszaki-mérnöBPMK-eInök,
ki tetjesítményeket, aLkotásokat mutatunk
MMK-alelnök
be, olyanokat, ametyek eredményesen
szotgátják étetünket. Mert a mérnöki munka a mindennapokban hasznosu[, teLjesedik ki. Kötelességünkfethívni ezékre az atkotásokra a figyetmet, hiszen ezáttat is jetezhetjük: mérnökeink kreativitására, szaktudására,
tapaszta[ataira számíthat az otszág, a patrióta gazdaság.
kassai Ferenc
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A műszaki értetmisé9 szerepvál,[aLása

döntő a nemzetgaz-

még a Legizgatmasabb íeLíedezésekis rjtk.n i?Dlk át a szakmák határait, TaLán ezért is tapasztaljuk hoq;, ..- : tthon
nem megfeLe[ő a mérnöki munka tekinté|ye, 3s ..-sac..mi apáLy övezi a mérnöki hivatást. Pediq a magyar - -!.

.l

értetmiséq tudása nagy kincs, megfeLeLa nemzetkózi 3i, .rásoknak, európai versenyképességünknek ez a fundam=i
tuma,

s

egyúttaI az ország gazdaságánakfeL|endítéséhez a

Legíőbb adottságok egyike. Ne feLedjük, az uniós forrásokból megvatósítható és az ezekket összefúgqő beruházások

kétharmada is mérnöki munkát igényeLl
nemé|jü k, a Uérnók Újság meLLék|etében föLvonu|tatott aLkotások hozzá_járuLnak ahhoz, hoqV beLátható időn betüL
föLértéketődjön szakmánk presztízse, szakembereinket ped
--

iq úja b b és úja bb kiemeLkedő te|je5ítmények tétrehozásád

5d KdlUdK.
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daságba n. Magyarország csak akkor

á tthat sta bit fej tődési
pál,yára, ha markánsfejtesztési ptogramok indutnak et, ha

növekszik
I

szakembereink megbecsütése. Az etmúLt évtizea vitág eqyetten otszága sem tétez-

dek bizonyossá tették:

:

het saját tataj bót sarjadt műszaki tudás nétkü [,

métnöki örökség hatatmas: a magyar mérnöki tudás,
innováció és kutatás-fejtesztés eredményei, atkotásai, gyakortati és etméteti etőfeszítései szerte a vi|ágon ismertek,
hasznátják őket, Sok embtematikus atkotásunk született,
számos híres konstruktőrünkvan, akik hajdanán mega[apozták az ország hírnevét.
Mindenki ismeri a műszaki érte[miség kreativitásávat tétlejött al,kotások hasznát, A mérnöki és műszaki te[jesítményekhez, a ,,mérnöki szem" mindennapi munkátkodásához
azonban ritkán tartozik hozzá a reflektorfény, s újabban
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Dear Reader, DeaI Colleagues,
a lways a great pleasure to íeport about the excet.
tent results of tocaIengineers, wotking in the area of
Budapest and PestCounty Chamber of Engineers, (At-

lt is

though dueto the timited space here, we can publish
a tim ited sel,ection on ty.) Englneer s' Magazi ne's

annex contains diffetent engineering works, and we
honestly hope that th is witt contribute to raise the

ptestige oí engineering, and motivate 0UrspeciaIists
and cotteagues to create more and more outstanding
performances. we betieve it is wolth to do so.

Elmú-irodaépület

és izemirányító központ

Az Elektromos Művek legrégebbi, 1907-ben elkészült, rxúemléki védettségúépú}etének átépítésekora lervezőkkel szemben az voit az elvárás, bogy az ópületben minden
olyan környezettudatos és elergiatakarékos technológiát, i1letve rendszert alkalmazni
ke]1, ami egy szigorúan kótött adottságú múemlék inga;lan esetében lehetséges.
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Az egykor kazán- és genelátorházként működő csarnokot a nvo[cvanas évek derekán az akkori cé9vezetésvátta|ati kuLtúlközponttá

kívánta átatakítani. A tetje5 épütet ,,ház a házban" rendszelű, színházként történő betső szerkezeti átépítéseaz épütet ,,kibetezése"
után ieptezentatív vasbeton [épcsőkarokkal., vasbeton színpadi és
nézőtéri btokkatet is készü[t, ám a továbbifetújítás fotyamata megszakadt.
Az épütet mostani rehabilitációja, funkcióvá|tása során a fejtesztési-beruházási plogram egy új üzemirányító központ kiatakítását cé2016. SZEPTEMBER / NlÉRNöK ú]SÁG

[ozta meg irodákkat, tárgyatókkat, szociá[is hel,yiségekket, 240 dotgozó számára. A korábbi átépíiésbőt (a tervezett színház vasbeton

szerkezetébőt) a |ehető |e9több megtartása metLett hatatmas bontásokat keLl,ett e[végezni, ill,etve a többszintes, ,,loftos beépítés"kiatakításához új födémeket, tartószerkezeteket tervezni és építeni.
127 köbméter vasbeton fat, 101 köbméter erősen vasatt födém és
tépcsőkar, vatamint 90 köbmétertégLaszetkezet eLbontása me[[ett
332 köbméter új vasbetont és 194 köbméter eqyéb betonszetkezetet kettett beépíteni. Kütönteges feIadat voLt a pinceszint szigetel,é-
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MEGYE| P,nOJEKTEK
generáLtervező a 15 aLtervező cégget, vaLamint a főváLLaLkozó
vaLamenny] alváL|atkozójávaL, összességében több mint száz résztA

vevővel -, a meqrendetőveL közös

erőfeszítése és összehangott
munkája révén,ú; é|etre keLtett egy megőrzésre érdemes, fővárosi
műemték épüLetet.

projekt főbb közreműködői:
Építtető: 3,..,]?:ii ELekttomos Művek
Generá[ tervező: Archis ÉpítészillCa
Generá[ kiviteLező: Lni,lnve:| (lt.
: ta|y
Statika:
Gépészetitervek: Komarcr;:zky Her:ik, Sirnj űáoor, Szabó Péter
Elektromos tervek: ]vanicr Zoltán, ]tlészáro: 3aLázs
HidrogeoLó9ia: !: t]idasi.lános
A
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amit részben injektáLássaL, részben szigeteLőrétegek feLhordá-

sávaL oLdottak meg. Az épütet teLjes tetőrétegrendje kicserélődött,
s az épüLet értékéhezigazodó titáncink fedést kapott, A hom|okzati

faLakat- eredetitéqLaburkolatukqondostisztítása után egyediLeg
színazonosra és mérette gyártott tégLaszerkezetteL építettékmeg.
A nyíLászáró rendszer kiaLakításánáL a tervezői szándék annak a
hanguLatnak a megőrzése volt, ameLyet a vékony acétbordákkat sűrűn osztott, naqy, ives ipari abLakokjeLentettek az épület száz évnét
is hosszabb előé|etében.
BravÚrvolt a tervezőktőt a t3 m hosszÚ, 17 m maga5, de csak 1,97
m széles csarnokok közti térbe beLeáLmodni a Légtechnikai rendszerek gépeit, és etrejteni a számtaLan beszívó és kifújó fe|ütetet,
majd rnindezt jó[szervizeLhetően, hanqsziqetelten kiépíteni.A hőés hűtési igények fedezé sére víz-vízrendszerű, 9eotermátis hőszivattyúkat, iLletve vízhűtéses folyadékhűtőket teLepítettek. A hasznáLati meLegvíz-készitésfűtési energiaiqénvét onálLó berendezés
szoLgáLtatja, ameLy kizárótag hőszivattyúként üzeme|, emett hőfokú, eLőremenő vízhőmérsékLetetbiztosítva.
Mind a Légtechnikaiíogyasztók, mind a fan-coitkészütékek, mind a
radiátorok a hőigény függvényében váttozó hőmérsékletű, váLtozó
tömegáramú és mennyiségű íűIővizetkapnak, s mindegyik csak a
szükséges mértékben.nz épütetben kiatakított, huzamosabb munkavégzésre Létesítettirodai és tárgya|.ói terüLetek f rissLeveqő-eLLátásá ra kompa kt Lég kezelő berendezéseket te|epítettek, metyek
forqódobos hővisszanyerővet, szabáLyozható fordutatszámú ventitátorokkat szereltek, Az épület elektromos rendszerének napeLemei a szomszédos épüLet tapos tetején hetyezkednek et. Az ELmű
új üzemirá nyító központjába n korszetű épü Letautomati kai rendszer, automatikus viiáqításvezérLés, vaLamint modern feLüqveLeti
rendszer működik. Utóbbi fő feLadata a qépészeti renciszerek vezér|éseés eLLenőrzése, ame|yen keresztüL biztosítható az épüLet
energia hatékony üzemettetése,

ine etectricity company's otdest tandmark buitding was finished in 1907. NOw, as the decided to redevetopment the tisted house, they form ulated their expectation to designers:.
the bui[ding should have alL the environmentat and energysaving technotogyqnd system, which is possibte to buitd in

historic ptoper|y.íhe recent rehabilitation and iunctionat
change development ptogram of,lne buitding is aiming to
(reate a new operationaIcontroLcenterwith offices, meeting rooms and sOcial a leas fo[ 240 workels, They had to keep
most ofthe massive concrete structure of the ptanned theaL
a

er{leftfrom a foímel reao.nstlutting work) and at the same
timethey had to desiqn and buiLd new stabs and bearing
structures forthe new mutti-tevet toít-styLe 5t[ucture.

