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Revit – wysokiej jakoœci projektowanie 3D

Zgodnie z tym innowacyjnym podejœciem,  ABT 

wykorzystywa³o Autodesk Revit do projektowania i koordynacji 

projektu. SOFiSTiK, niemieckia firma rozwijaj¹ca 

oprogramowanie dla potrzeb in¿ynierii l¹dowej na skalê 

europejsk¹ i miêdzynarodow¹, dostarczy³a program do 

wymiarowania zbrojenia, który uzupe³ni³ mo¿liwoœci 

oferowane przez Autodesk. Wizualizacje w Revicie, 

w po³¹czeniu ze zdolnoœci¹ projektowania 3D, pozwoli³y firmie 

ABT na uzyskanie wiêkszego wgl¹du do konstrukcji w czasie 

ca³ego procesu projektowania, co w przeciwnym razie nie 

by³oby mo¿liwe. ABT mia³o równie¿ mo¿liwoœæ wp³ywania na 

model Revita w celu uzyskania zestawienia kosztów oraz 

stworzenia aktywnych po³¹czeñ z zewnêtrznymi programami 

poprzez interfejs Revita (API), dziêki czemu mo¿na by³o 

dodawaæ kolejne dane do modelu.

Autodesk Revit pomóg³ tak¿e firmie ABT zwiêkszyæ 

wspó³pracê pomiêdzy poszczególnymi zespo³ami 

projektowymi. Holenderska firma wykorzystuje w³aœciwoœci 

Serwera Revita®, dziêki czemu mo¿liwa jest jednoczesna 

praca cz³onków zespo³u nad jednym projektem, oraz dzielenie 

siê informacjami projektowymi z wieloma partnerami, 

w³¹czaj¹c w to zagranicznych konsultantów.

ABT Netherlands, wielodyscyplinarna firma 

doradcza, skupiona przede wszystkim na bran¿y 

konstrukcyjnej, in¿ynierii l¹dowej, architekturze, fizyce 

budowli oraz in¿ynieri i  instalacyjnej, rozpoczê³a 

trójwymiarowe modelowanie konstrukcji ¿elbetowych 

w oparciu o technologiê BIM ze wzglêdu na zapotrzebowanie 

klientów. ABT posiada³a ju¿ ostatni¹ wersjê oprogramowania 

Autodesk® Revit® umo¿liwiaj¹cego projektowanie 3D oraz 

wspieraj¹ce proces Modelowania Informacji o Budynku (BIM) 

dla in¿ynierów budowlanych, w momencie gdy brytyjski rz¹d 

zleci³ przedsiêbiorstwu zaprojektowanie konstrukcji wraz 

z przygotowaniem towarzysz¹cych rysunków warsztatowych 

zbrojenia.

Wielka Brytania od 2016 roku bêdzie wymaga³a 

wykorzystania Modelowania Informacji o Budynku (BIM) 

Poziom 2 dla wszystkich projektów finansowanych przez rz¹d. 

W rezultacie znacznie zwiêkszy siê liczba projektów 

wykorzystuj¹cych takie podejœcie. W tym samym czasie 

rozpowszechnianie zintegrowanego projektowania oraz 

narzêdzi wymiarowania zbrojenia nabierze tempa w innych 

czêœciach Europy i Ameryki Pó³nocnej.

Zbrojenie 3D – dziêki 

uprzejmoœci ABT
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ABT Netherlands wykorzystuje po³¹czenie mo¿liwoœci oprogramowania 

Autodesk oraz SOFiSTiK w celu umo¿liwienia innowacyjnego modelowania 

opartego o technologiê BIM oraz szczegó³owego wymiarowania.

Firmy konstrukcyjne pracuj¹ce nad 

du¿ymi projektami, wspó³czeœnie coraz czêœciej 

modeluj¹ beton zbrojony z wykorzystaniem narzêdzi 

BIM 3D (ang. Building Information Modelling) w celu 

zmniejszenia liczby b³êdów pope³nianych na budowie oraz 

odpadów powstaj¹cych w warsztacie lub na placu budowy.



Patrz¹c przed siebie

ABT wykorzystuje ju¿ intensywnie nowe podejœcie, ale firma 

widzi o wiele wiêcej potencjalnych korzyœci technologii BIM, 

a kontrahenci pracuj¹ nad rozpoczêciem jej adaptacji.

Jedn¹ z najbardziej istotnych cech jest mo¿liwoœæ zreduko-

wania czasu realizacji inwestycji od projektu do realizacji. W przesz³o-

œci ABT przygotowa³o schematyczne arkusze z rysunkami prêtów. 

Wtedy zewnêtrzna firma mog³a wykonaæ wymiarowanie. Ale teraz 

ABT ma mo¿liwoœæ wydobycia z modelu schematów giêcia oraz 

danych do komputerowego sterowania urz¹dzeniami numerycznymi 

(CNC), a przez to oszczêdza czas  oraz minimalizuje straty i nadwy¿ki 

w procesie konstrukcyjnym oraz produkcyjnym.

Projekt ABT cieszy siê coraz szerszym i nieustannie 

rosn¹cym zainteresowaniem w œrodowisku konstrukcyjnym na 

œwiecie. SOFiSTiK zaobserwowa³ wzrost zapotrzebowania na 

technologiê BIM nie tylko w Niemczech, Austrii i Szwajcarii, ale tak¿e 

w obrêbie Europy, Stanów Zjednoczonych i innych czêœci œwiata. 

Rozwi¹zania oparte na Revicie szybko zwiêkszaj¹ liczbê 

u¿ytkowników potwierdzaj¹c znaczne korzyœci, jakie dostarczaj¹ one 

dla profesjonalnych in¿ynierów.

Przy coraz szybszym przyjmowaniu technologii BIM i 

zwiêkszaniu innowacyjnej u¿ytecznoœci modeli konstrukcji oraz 

modeli produkcji, Hombergen widzi œwietlan¹ przysz³oœæ dla 

podejœcia, które zaczyna siê kszta³towaæ w oparciu o po³¹cznie 

mo¿liwoœci Autodesk-u i SOFiSTiK-a.

„Jest to œwietna okazja dla przedsiêbiorstw do rozszerzenia 

swojej dzia³alnoœci i oferowania us³ug wymiarowania zbrojenia”. 

Jednak Hombergen przyznaje, ¿e „przyjêcie technologii do codzie-

nnej pracy bêdzie wygl¹da³o jak na krzywej uczenia siê, poniewa¿ 

zespo³y projektantów bêd¹ musia³y nauczyæ siê nowego oprogramo-

wania, konieczne bêdzie wyszkolenie personelu oraz potrzebny 

bêdzie czas do stworzenia szczegó³owego, warsztatowego modelu”.

Ma ona pozytywn¹ wizjê przemys³u ³¹cz¹cego w sobie 

us³ugi projektowania i wymiarowania zbrojenia 3D. „Jest dla mnie 

jasne, ¿e zbrojenie 3D stanie siê standardem w przeci¹gu kolejnych 

5 lat. W przysz³oœci interesariusze spotkaj¹ siê razem, aby pracowaæ 

nad jednym, wielodyscyplinarnym modelem, koordynuj¹c zbrojenie 

z innymi bran¿ami np. mechaniczn¹, elektryczn¹ czy hydrauliczn¹”.

„Zespo³y projektowe chc¹ i potrzebuj¹ mieæ wszystkie 

informacje BIM dostêpne w jednym miejscu. Chc¹ mieæ mo¿liwoœæ 

detalowania i dokumentowania bie¿¹cych oraz ukoñczonych 

projektów w czasie rzeczywistym, równie¿ w jednym miejscu. 

I wreszcie chc¹ mieæ mo¿liwoœæ dostêpu do danych z dowolnej 

lokalizacji. Zosta³o jeszcze wiele rzeczy do zrobienia, ale praca, któr¹ 

dzisiaj wspólnie wykonujemy z firm¹ Autodesk oraz SOFiSTiK, jest 

pozytywnym krokiem we w³aœciwym kierunku”.

Od modelu 3D do szczegóùów 2D

Aby zrealizowaæ szczegó³owe wymiarowanie projektu 

rz¹dowego, ABT spostrzeg³o, ¿e musi znaleŸæ sposób na szybkie 

stworzenie dwuwymiarowych rysunków zbrojenia na podstawie 

trójwymiarowego modelu konstrukcji w Revicie. W tym przypadku 

SOFiSTiK Reinforcement Detailing odegra³ kluczow¹ rolê.

ABT zastosowa³o SOFiSTiK RCD w celu stworzenia modelu 

3D wraz z wyjœciowymi rysunkami 2D, a nastêpnie dostosowania ich 

do specyficznych wymagañ rynku brytyjskiego. Sandra Hombergen, 

specjalistka BIM w ABT, stwierdzi³a: „Dostrzegliœmy, ¿e mo¿liwoœæ 

zintegrowania projektu konstrukcyjnego opartego na normach, 

wykonanego w programie Revit, ze szczegó³owym wymiarowaniem, 

jest bez w¹tpienia now¹ korzyœci¹. Nie tylko zwiêksza to jakoœæ wy-

konywanych przez nas projektów, jak¹ dotychczas byliœmy w stanie 

osi¹gn¹æ, ale tak¿e pomaga w przyœpieszeniu ca³ego procesu”.

Drug¹ znacz¹c¹ korzyœci¹ jest sposób, w którym to 

podejœcie pomaga in¿ynierowi w zrozumieniu mo¿liwoœci fizycznego 

stworzenia tego, co jest projektowane. W tym przypadku istnieje 

mo¿liwoœæ bardziej efektywnego przedstawiania skomplikowanego 

zbrojenia oraz ewentualnych kolizji z innymi obiektami, takimi jak 

kotwy stalowe czy trzpienie. Ostatecznie, lepszy podgl¹d pomaga 

firmom konstrukcyjnym na wizualizowanie tego, w jaki sposób 

wygl¹daæ bêd¹ koñcowe rozwi¹zania konstrukcyjne.

Innymi kluczowymi korzyœciami, które firma ABT uzyska³a 

z oprogramowania SOFiSTiK RCD, s¹ mo¿liwoœci opisywania 

rysunków, tworzenia zestawieñ schematów giêcia dostosowanych do 

wytycznych przedsiêbiorstwa oraz generowanie danych do 

komputerowego sterowania urz¹dzeniami numerycznymi (ang. 

CNC), wykorzystywanych do programowania giêtarek.

Opracowano na podstawie: www.sofistik.com
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