MAGAS RÉSZLETEZETTSÉGŰÉPÜLETINFORMÁCIÓS MODELLEZÉSSEL, BIM-mel SEGÍTETT
KIITELEZÉS
Építési normák elemzése BIM-mel támogatott kivitelezés alapján
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- eredmények

“A BIM - Building Information Modeling, épületinformációs modellezés - olyan ábrázolási folyamat, amely
többdimenziós, adatokkal feltöltött „nézeteket” hoz létre, illetve kezel egy projekt teljes élettartamán át
abból a célból, hogy a kommunikációt, az együttműködést, a szimulációt és az optimalizációt támogassa.”
Jerry Laiserin, ipari elemző
Maga a fogalom minden nap több tartalmat kap, ahogy egyre nagyobb területen és egyre több mindenre
alkalmazzák.
Az építkezés során előforduló hibák könnyebben és
gyorsabban
átláthatóbbak
és
megoldhatóbbak
lennének, egy valóságot ábrázoló 3D-s épületmodell
segítségével, melyet a helyszínen biztosítanának az ott
dolgozók számára. Jelenleg azt próbáljuk elérni, hogy a
kivitelezés
során
történő
változások
azonnal
visszavezethetőek legyenek egy BIM modell segítségével
és meghatározhatóak legyenek a változásból adódó
többletköltségek is.
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- projekt tökéletesítés
- kész termék
- használati kiértékelés
- kimutatható értékek
- tapasztalat
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- input adatok
- tervezés
- projekt fejlesztés
- ellenőrzés
- kontroll
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- együttműködés
- átlátatóság
- termelékenység
- tudás
- projekt információ
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A BIM egy model alapú folyamat, amely segít egy adott projekt megtervezésében, megépítésében,
menedzselésében.
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Folyamatos BIM-s
támogatás a kivitelezés
alatt. Kontroll és
visszaigazolás a
modellen.

Naprakész
BIM

Hiteles megvalósulási
tervek. Felhasználható
BIM modell a Facility
Managementben és az
üzemeltetésben
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megkezdése

Hagyományos
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BIM-mel segített
kivitelezés folyamata.
Naprakész információk,
pontos erőforrás
management.
Felgyorsítható
munkaelemek és
munkafolyamatok.
Azonnali reagálás a
felmerülő problémákra.
Gyors megoldás.

Hosszabb
munkafolyamatok és
akadozóbb megvalósítás

Pontos és gazdaságos
végeredmény. Kevesebb
hulladék, gyorsabb
munkavégzés.

Pontatlanabb
végeredmény.
Magasabb
hulladékmennyiség.

BIM előnyei a tervezés és a kivitelezés során
egyaránt.
Minőségbiztosítás.

Összegezve a BIM-mel segített kivitelezés során magas
minőséget érhetünk el egyező vagy alacsonyabb áron
az adott épület építése közben. Ezt szeretném
bizonyítani éles projekten a gyakorlatban, az
elkövetkezendő esztendőkben. Létrehozva a korábban
említett tervezői művezetésnek egy magasabb szintű
formáját és kutatva ennek hatékonyságát, továbbá új
módszereket kidolgozva folyamatosan bővíteni a BIM
jelenlétét a kivitelezésben.

Építési normarendszer bővítése,
pontosítása kutatás alapján.

NEM BIM-mel segített
kivitelezés

BIM-mel segített kivitelezés

Munkafolyamatok elemzése,
munkanemek és elemek
lebontása
Manipulálható elemek
kiválasztása

Meghatározott munkanemek
vezérlése, szabályozása

Az ütközésvizsgálat azért fontos, hogy szakmailag
megalapozott, minden szempontból figyelembe vevő,
optimális döntést lehessen hozni. Nincs kényszerítő
körülmény.

Meghatározott munkanemek
megfigyelése
Meghatározott munkanemek
folyamatvizsgálata és
időtartammérése
Eredmények
összehasonlítása a forrás
kezdeti alapadatokkal

Eredmények és adatok
kiértékelése

Kinyert információk
felhasználása új normaidők
kiszámításához

Új költségvetési normák
megalkotása

Építési normák elemzése, vizsgálata egy éles BIMmel támogatott kivitelezés alapján

Rövidtávú kutatásom célja, hogy az irodaépület BIM alapú kivitelezése során elemzések végzése. Különböző munkafolyamatok részfolyamatokra bontása.
Normaidők számítása részfolyamatonként, TERC V.I.P. Gold program segítségével.
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