
 

 

 بتن مسلح در BIMکاربرد 

های زیرساختی که امروزه طراحی و ساخته ای و سیستمسازههای نبخش مهمی از ساختما (BIM)اطالعات ساخت  یسازمدل

 ذات ،. دلیل این موضوعاست ترعقبای فوالد سازهاز  BIM، اما صنعت بتن مسلح در استفاده از شودیم، محسوب شوندمی

 ضوع. این موتا نهایتاً نتیجه حاصل شود کنندن باید همکاری کنندگان زیادی در آ ینتأمراحان و آن است که ط ینتأم زنجیره

 انتظار دارند از کاربردکه چه چیزی را  شدپرسیده  هاآنکه از  قتیو. شودیممشخص کاربران اتودسک  باما  گفت و گویدر 

BIM  بر اساس نقش افراد در پروژه با  معموالًکه  کنیمیمرا دریافت های مختلفی ، اغلب جوابکسب کنند بتنی یهاپروژهدر

 های معناداری دارد.هم تفاوت

 هماهنگی یکپارچه با کمک تحلیل و تر در طراحی سازه و : به دست آوردن بینش مهندسی بیشمهندسان و طراحان

 .ساختمانی محلی الزامات آیین نامه

 افزایش کارایی ساخت و تحویل و کاهش زمان الزم برای تعیین جزئیات و هماهنگی با وضع موجودسازندگان :. 

 یجه و در نتاولیه پروژه  قیق در مرحلههای ددسترسی به کمیت برآورد،ریزی و سازی کارهای برنامهبهینه: پیمانکاران

 .هایتفعالسازی فرآیند نصب برای جلوگیری از برخورد آرماتورها در محل و هماهنگی با دیگر بهینه

. در را دارد تغییرات آمادگیصنعت این ، واضح است که بتن مسلح یهاپروژهدر  BIM کاربرد علیرغم تفاوت در دیدگاه در مورد

شود  کشفصنعت بتن مسلح  در یهای مشتری محورحلتا راه شده استای تشکیل طول چند سال گذشته در اتودسک کمیته

 .شوداد ایج ،هایی را که کاربران به دنبال آن هستندکه طراحی بتن و جزئیات را به نحو بهتری به ساخت پیوند بزند و فرصت

Revit بتن مسلح در 

مرکز تای و فرآیند تعیین جزئیات بتن مسلح با طراحی سازه یاتجزئسازی بتن مسلح روی یکپارچه یهاپروژهدر  BIMراهبرد 

 ه ومنظم، پیوستبلکه باعث ایجاد جریان کاری  ،شودمنجر می روزتربهتر و این روش نه تنها به ایجاد مستندسازی دقیق. دارد

سازی تبدیل توانمند قابل سفارشی یسازمدلافزار را به یک نرم Autodesk Revit خواهیمیمهمچنین ما . دشومیبدون کاغذ 

ما  هایگذاریسرمایه. باشدکه شامل طراحی و تعیین جزئیات بتن مسلح هم می پشتیبانی کند BIMکنیم که از جریان کاری 

، هم در طول عمر پروژه در نظر گرفته شود که باید به موازات (LOD)بر روی در نظر گرفتن مراحل مختلف توسعه  Revitدر 

 .متمرکز بوده است

را چک  Beam Blogو  BIM های گذشته، بعضی از پستبتن مسلح در Revitهای تر در مورد قابلیتبرای اطالعات بیش

 :کنید

 2017ها در اتصاالت تقویتRevit  

 2017آرماتور خمیده در  شبکهRevit  

  2017توزیع آرماتور متغیر درRevit  

 2017های آرماتور در مدیریت محدودیتRevit  

 

http://blogs.autodesk.com/bim-and-beam/2016/05/13/reinforcement-connectors-in-revit-2017/
http://blogs.autodesk.com/bim-and-beam/2016/07/27/bent-fabric-sheets-in-revit/
http://blogs.autodesk.com/bim-and-beam/2016/04/25/variable-rebar-distribution-in-revit-2017/
http://blogs.autodesk.com/bim-and-beam/2016/07/14/rebar-constraints-management/


 

 

 BIM سیستم مشترکبرای ایجاد یک همکاران تشویق 

خوبی در طراحی  اسنادکه  است فناوری بخشدیگر بخش کلیدی راهبرد ما برای بتن مسلح همکاری با دیگر همکاران ما در 

مفتخر  Autodesk. در دست دارند، بعدی 3و  2های تعیین جزئیات برای صنعت بتن با استفاده از روش درلگردهای محلی می

مقررات استاندارد  ،ایجاد کردند Revitکه ابزارهای مبتنی بر  aSaو  SOFiSTiK، Graitecهمراهی در این راه با است که 

جزئیات  یینتعبرای  BIMافزار را تبدیل به بهترین نرم Revitو  برآوردهوری باال را بهره الزامات، فرآیند اتوماتیک و محلی

، این شرکا بر کنندیماستفاده  BIMوساز از ، مهندسی و ساختبا توجه به اینکه صنعت معماری. ندکآرماتورهای بتن مسلح 

 ایجادبا مشارکت بیشتری  BIMمحیط  ،بتن مسلح یهاپروژهمورد  خود در آیندهکنند تا برای مشتریان کار می Revitروی 

 .کنند

 

 گوید:، میSOFiSTiK، مدیر عامل فرانک دینزر

. کنیمایم و هنوز هم روی آن کار میبرای طراحان توسعه داده Revit با همکاری هم یک جریان کاری یکپارچه Autodeskا و م

زئیات تولید ج ای بعالوه، کنترل تحلیلی و استاندارد اعضای سازهطرحنویس پیشهای طراحی مانند این جریان کاری تمام جنبه

توان به صورت لیست . این اطالعات آرماتورها را میدهدرا پوشش می شودانجام می Revitدر  تماماً که  یو آرماتورهای تقویت

زارهای افبا استفاده از نرم. آرماتور برای ساخت منتقل کرد خم کنندهبه یک ماشین  یماًمستقافزار دریافت کرد و یا ها از نرمخم

Autodesk Revit  وSOFiSTiK کامل  برای اولین بار یک جریان کاری یکپارچهBIM برای مهندسی ساخت ایجاد شده 

 .ستا



 

 

 

 :گویدمی، GRIATEC، مدیر راهبردی محصوالت کارل اسپالدینگ

های دوبعدی موجود برای . سیستمتر باشدچند دهه عقب BIMصنعت بتن نسبت به فوالد در زمینه تعجبی ندارد که  

 برآورده در توانایی یسازمدلافزارهای مستندسازی و تعیین جزئیات بتن مسلح به این صنعت امکان فائق آمدن بر مشکالت نرم

 .را داده استهر پروژه فوالد در آرماتورها و مدیریت حجم  های پیچیده، پیکربندیکردن استانداردهای کشورهای مختلف

نهایتی که های بیافزار و درس، پیشرفت در فناوری نرمBIMجهانی از  به لطف استفاده. ها در حال تغییر استاما تمام این

 یخألهاکه به سرعت در حال کاهش دادن  GRIATECو  Autodeskافزار مانند ، صنعت بتن از توجه سازندگان نرمایمگرفته

BIM بتن به زودی تعادل را در این زمینه برقرار خواهد کرد و حتی از رقیب فوالدی خود جلو خواهد . شودمند می، بهرههستند

  . افتاد

 برای بتن مسلح Revitزایای م

چه ارزشی برای استفاده کنندگان ایجاد ؟ مزایایی داردچه  Revitممکن است بپرسید که استفاده از این راهبرد مبتنی بر 

 :کندراه زیر کمک می 4به استفاده کنندگان با  BIMهای بتنی بر مبنای ؟ روشکندمی

کار  ، با کمترینفوالدی و بتن تقویتبعدی سه یسازمدلهای دقت روشهای دو بعدی و ترکیب قابلیت تطبیق روش -1

 .هابرای ایجاد هر دوی آن

قبل  هم در مرحلهآرماتورها  تداخلت را انجام بدهند که دهد که به نحوی طراحی و تعیین جزئیابه کاربران اجازه می -2

 .از ساخت و هم در اجرای پروژه کاهش پیدا کند

فظ هر دو دیدگاه پیروی از مقررات محلی و فرآیند اتوماتیک ایجاد انتقال مدل از حالت طراحی به اجرایی را با ح -3

 .سازد، ممکن میطراحی ایجاد کند به صورتی که کمترین مشکل را برای فرآیند تغییرات



 

 

 اطالعات قابل تبدیل به اطالعات ارائهافزایش شفافیت و کیفیت اطالعات مدل استفاده شده از مناقصه تا تدارکات با  -4

 .در یک محیط مناسب برای همکاری هاآندسترسی به  همچنین اجازهکمی و 

شود که به ذینفعان و همکاری در فضای ابری هم پشتیبانی می Revitپذیر این مزایای توسط محیط اشتراک گذاری کار انعطاف

 .دهدرا می BIMاتصال به فرآیند  تری از پروژه اجازهبیش

 مترجم: علی اکبر خلیلی

 منبع:

http://blogs.autodesk.com/bim-and-beam/14/10/2016/bim-for-reinforced-concrete-its-

in-the-details/ 
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