
Útmutató a kiemelkedő 
eredmények eléréséhez  
a BIM használatával
A piaci versenyben való kitűnésben, illetve az 
üzletszerzésben és megtartásban segítségére 
lehetnek az épületinformáció-modellezési (BIM-)  
folyamatok. A BIM-eszközök biztosítják az 
adatfolytonosságot és pontosságot, segítenek 
a tervezőknek megtalálni az optimális terveket, 
valamint a kreativitás és innováció új szintjeit nyitják 
meg.
 
Az útmutatóban szereplő BIM-technológiák  
és munkafolyamatok segítségével  
automatizálhatja a rutinfeladatokat és 
megvalósíthatja a rendkívülieket.
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Egyre több projekttulajdonos követeli meg az épületinformáció-modellezés (BIM) alkalmazását 
az építési projektek esetében – egyes tanulmányok szerint már a projekttulajdonosok 80 százaléka 
követeli meg vagy bátorítja a BIM használatát. Ezek a követelmények és elvárások a teljes építési 
projektre kihatnak. 

A 2D rajzokról a 3D modellekre már átállt irodák kiemelkednek a többi ajánlatadó közül, képesek 
teljesíteni az adott és a további projektek követelményeit. 

A modellalapú munkafolyamatok használatával olyan tervezési és részletkidolgozási folyamatok is 
alkalmazhatók, amelyek javítják az együttműködést, csökkentik a tervütközések és az átdolgozások 
esélyét, optimalizálják a szerkezetmodelleket, és megkönnyítik a kivitelezést. A tervezőirodák fele 
szerint a BIM egyik legnagyobb előnye az ügyfelek megtartása, és több mint 40 százalékuk állítja, 
hogy a BIM-képességeknek köszönhetően új üzleti lehetőségek nyílnak meg, és új szolgáltatásokat 
kínálhatnak. 

Ismerje meg, a BIM-munkafolyamatok bevezetésével szerkezettervező irodája hogyan léphet egy 
magasabb szintre.

Munkafolyamatok megtekintése >

ÜGYFELÜNK SIKERTÖRTÉNETE

Nagyméretű, kocka alakú dobozokat 
igazán nem nehéz építeni. Ha 
azonban a tető íve elliptikus, 
az számos mértani kihívást rejt 
magában. Az acélszerkezetnek kell 
a keretet biztosítania, amelyen az 
összes többi művelet elvégezhető, 
ami rendkívüli pontosságot követel 
meg, és az ellipszis vonalában sokkal 
nehezebb pontosnak maradni.

Lance Richardson,
ügyvezető igazgató,
Richardson Steel, Inc.
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Az építési projektcsapatok tagjai gyakran más-más irodákban és különböző országokban,  
sőt akár különböző földrészeken is dolgoznak. 

A BIM-eszközökkel a szerkezettervező mérnökök, a tervezők és a kirészletezők együtt dolgozhatnak 
ugyanazon a modellen, függetlenül attól, épp hol tartózkodnak. Így a csapat minden tagja a legfrissebb 
információkkal rendelkezik – ezzel elkerülhetők a tervütközések és az átdolgozások, és így az iroda 
akár rövidebb határidőket is vállalhat. 

A modellalapú együttműködési eszközökkel javítható a kommunikáció a szerkezettervező mérnökök 
és a kibővített projektcsapat között. Az alvállalkozók 60 százaléka a szakágak közötti koordinációt a 
BIM egyik legfontosabb előnyének tartja. A szerkezeti szakágak készek fejleszteni a tervezőcsapattal 
való együttműködést, ami számukra is előnyt jelent, mivel a projekt szállítandó dokumentumaira 
kihatással lévő tervmódosulások így jobban kezelhetők. A BIM együttműködési eszközeinek 
köszönhetően a tervmódosulások sokkal kisebb hatással vannak az alvállalkozókra. 

Fedezze fel, hogyan fejleszthető a BIM-eszközökkel az együttműködés.

Munkafolyamatok megtekintése >

ÜGYFELÜNK SIKERTÖRTÉNETE

A határidők nagyon szorosak voltak, 
és több építész, szerkezettervező és 
épületgépész csapatnak egy időben 
kellett ugyanazon a modellen 
dolgoznia.

Giacomo Bergonzoni,
BIM-menedzser,
Open Project
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A szerkezettervezés és a szerkezeti acél, a vasalat vagy az előregyártott beton elemek gyártása részlettervezési 
folyamatainak összekapcsolása révén az irodák jelentősen csökkenthetik a projektek időtartamát. 

A BIM-eszközök nem csupán felgyorsítják a tervezési és részlettervezési folyamatokat, hanem lehetővé 
teszik az adatok központosított szerkezetmodellben való tárolását és kezelését – és az adatok könnyedén 
átalakíthatók a gyártáshoz gépi fájlokká. 

Ezzel az integrált megközelítéssel csökkenthető a veszteség, és növelhető a hatékonyság, az üzemben és 
a helyszínen is, így a csapatok a szerkezeti elemeket kevesebb idő alatt és kevesebb átdolgozással tudják 
megtervezni és kirészletezni. Nem véletlen, hogy a BIM-folyamatokat alkalmazó építész, tervező és kivitelező 
vállalatok mintegy fele állítja, hogy jelentős fejlődést tudtak elérni a projekthatáridők és a végleges 
kivitelezési költségek tekintetében is. 

Tudja meg, hogyan tarthatja kordában a projekteket a BIM-eszközökkel – a tervezéstől és a részletezéstől  
egészen a gyártásig és kivitelezésig.

Munkafolyamatok megtekintése >
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A tervezés és a gyártás összekapcsolása

ÜGYFELÜNK SIKERTÖRTÉNETE

A Revittel teljesen digitálisan 
tudtunk dolgozni, még mielőtt 
akár az első panel elkészült volna. 
Minden csodálatosan működött.

Bryant Luke,
az üzemeltetésért felelős alelnök, 
Gate Precast Company

https://www.autodesk.hu/solutions/bim/research-building-design/structure
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A 2D tervezés során a szerkezettervező mérnököket nagyon is szoríthatja az idő, ezért csak néhány 
alternatív megközelítést tudnak megvizsgálni. A 3D BIM-eszközök segítségével könnyedén és gyorsan 
elemezhető több alternatíva is, és az optimális terv kevesebb idő alatt alakítható ki.

A gazdag adatmodellek segítségével a mérnökök foglalkozhatnak az ellentétes hatású 
tervparaméterekkel, gyorsan tesztelhetik a különböző lehetőségek megvalósíthatóságát és szerkezeti 
integritását már a tervezés korai szakaszában, és könnyedén módosíthatják a szerkezetmodelleket a 
tervek módosításai alapján. 

A hagyományos tervezési és részletezési munkafolyamatokkal szinte lehetetlen minden hibát valós 
időben felfedezni és kijavítani. A fel nem fedezett hibák pedig rengeteg átdolgozást vagy további 
kiadásokat eredményezhetnek. A BIM-folyamatokkal megelőzhetők a költséges és időigényes hibák. 

Ismerje meg, hogyan tudják a szerkezettervező irodák a BIM-eszközök segítségével optimalizálni a 
terveket.

Munkafolyamatok megtekintése >

ÜGYFELÜNK SIKERTÖRTÉNETE

Kétségtelen előnye van annak, 
ha a tervezési változtatásokat 
végig lehet pörgetni, és az ezekből 
előállított információt gyorsan 
meg lehet osztani a csapat többi 
tagjával.

Cristobal Correa,
társigazgató, 
Buro Happold
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A szerkezettervek optimalizálása iterációval

https://www.autodesk.hu/solutions/bim/research-building-design/structure


Útmutató a kiemelkedő eredmények eléréséhez a BIM használatával SZERKEZETTERVEZÉS ÉS TERVEZÉS 05

A 2D rajzok néha átláthatatlannak tűnnek, a projekttulajdonosok így gyakran nem is értik meg teljes 
mértékben a szerkezettervező mérnökök munkáját. Ez zavart okozhat, ami pedig a tervezési folyamat 
késői szakaszaiban késéhez és változásigényekhez vezethet. 

A BIM-eszközökkel a 3D megjelenítés révén a projekttervek életre kelnek, így a tervezői és mérnöki 
szándék könnyedén láthatóvá tehető az érintettek számára. Ez az egyértelműség a terepen is nagyon 
fontos, amikor a kivitelező csapatok az építési helyszínen a szerkezettervek alapján állítják fel az 
acélból vagy előregyártott betonból készült szerkezeteket vagy helyezik el a vasalásokat. 

A projekttulajdonosok több mint 90 százaléka állítja, hogy a BIM-modellek elősegítik a tervek 
megértését, 70 százalékuk pedig azt is hozzáteszi, hogy a BIM-eszközökkel jobban tervezhető a 
kivitelezés. 

Fedezze fel, hogy a BIM-képességek használatával hogyan kommunikálhatják egyértelműen a 
szerkezettervezők a tervezői szándékot. 

Munkafolyamatok megtekintése >
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A tervezői szándék kommunikálása

ÜGYFELÜNK SIKERTÖRTÉNETE

A Revittel teljesen digitálisan 
tudtunk dolgozni, még mielőtt 
akár az első panel elkészült volna. 
Minden csodálatosan működött.

Bryant Luke,
az üzemeltetésért felelős alelnök, 
Gate Precast Company
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A bővítési és felújítási projektek szerkezetmodelljeiért felelős csapatok számára elengedhetetlen az 
aktuális helyi körülmények pontos adatainak ismerete. A manuális dokumentálási és a hagyományos 
földmérési módszerek problémásak, időigényesek, és rengeteg hibalehetőséget tartalmaznak. 

A különféle valóságrögzítő eszközök, például a lézer alapú távérzékelő (LiDAR) technológiák 
használatával a meglévő épület- és környezeti elemekről átfogó információkat tartalmazó pontfelhők 
rögzíthetők. Ezeknek az adatoknak a BIM-eszközökben való felhasználásával a szerkezettervezők által 
tervezett modellek tökéletesen illeszkednek a projekthelyszínekre. 

Fedezze fel, hogyan tudnak a szerkezettervezők a valóságrögzítő és BIM-eszközökkel az aktuális 
állapotot tükröző pontos adatokat beépíteni a modellekbe.

Munkafolyamatok megtekintése >
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Valóságrögzítés: Az aktuális állapotot tükröző adatok beépítése a 
szerkezetmodellekbe

https://www.autodesk.hu/solutions/bim/research-building-design/structure


Fedezze fel, hogy az Autodesk építészeti, tervezési és kivitelezési gyűjteménye milyen eszközöket biztosít a különféle projektekhez 
kapcsolódó kihívások legyőzéséhez – most és a jövőben egyaránt. A szoftverek és szolgáltatások átfogó készlete által biztosított 
hatékony BIM- és CAD-munkafolyamatok használatával a lehető legjobb eredményeket érheti el munkájában, és versenyképes 
maradhat. Térjen át a 2D-ről a BIM-re, és terjessze ki Revit-munkafolyamatait az Építóipari gyűjtemény segítségével. 

ÉPÍTÉSZET MEP SZERKEZET
Revit
Épületinformáció- 
modellezési szoftver

Revit Live
A Revit-modelleket  
lenyűgöző élményekké  
alakító szolgáltatás

ReCap Pro
Valóságrögzítési és 3D 
szkennelési szoftverek és 
szolgáltatások

Navisworks Manage
Projekt-ellenőrzési szoftver 
5D elemzési és tervezési 
képességekkel

Dynamo Studio
Programozási környezet, 
amelynek segítségével 
a tervezők vizuális 
logikát hozhatnak létre 
a munkafolyamatok 
tervezéséhez és a feladatok 
automatizálásához

Revit
Épületinformáció-modellezési 
szoftver

Navisworks Manage
Projekt-ellenőrzési szoftver 
5D elemzési és tervezési 
szimulációs képességekkel

Fabrication CADmep
Épületgépészeti részletrajzolási 
és dokumentációs szoftver

Revit
Épületinformáció-modellezési szoftver

Advance Steel
3D modellezőszoftver acélszerkezeti 
részletrajzok elkészítéséhez

Robot Structural Analysis 
Professional
Fejlett BIM-integrált szerkezetelemzési 
és kódmegfelelőség-ellenőrzési eszköz

Navisworks Manage
Projekt-ellenőrzési szoftver 5D elemzési 
és tervezési szimulációs képességekkel
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