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Bevezetés
A BIM koncepció sokat változó, de jelenleg legelfogadottabb átfogó definíciója szerint a „BIM (Building
Information Modeling) épületinformációs modellezés
– a 3D tervezőszoftverek a tervezés és kivitelezés egyes
szakágai közti adatáramlást biztosító eljárása” (MABIM
honlap). A BIM megoldások legfőbb célja, hogy a teljes folyamatban részt vevő szereplők közötti kommunikációt és együttműködést támogassa egy gyorsabb,
hatékonyabb és hibamentesebb projekt-lebonyolítás
reményében. A jelenlegi gyakorlatban a BIM megoldások magas szinten főleg a kivitelezés megtervezésének
és végrehajtásának fázisában nyújtanak segítséget,
ennek fontos elemei a 4D (költséginformációk) és 5D
(ütemezési információk) modellek. A tervezési fázisban
a BIM folyamat leginkább csak az ütközésvizsgálatra
korlátozódik, amely során a különböző szakágak által
készített BIM modelleket összefésülik és ellenőrzik.
Ezen kívül nagyrészt csak a kezdeti, kiindulási modellek
átadására van jellemzően lehetőség. Ugyanakkor nem
elhanyagolható annak a jelentősége, hogy már a korai
statikai tervezési szakasztól kezdve érvényesüljenek
a BIM megoldások nyújtotta előnyök. Ebben a cikkben az acélszerkezeti méretezés BIM folyamatokba
való integrálásának lehetőségét tekintjük át, felvázolva
a fontosabb problémákat és megoldási lehetőségeket.
Először az acélszerkezeti méretezéshez használt szerkezeti modell és a BIM folyamatok jellemző modellje közötti különbségeket tisztázzuk. Ezek a különbségek adják a gyökerét a megoldandó problémáknak, így
nagyon fontos a feltárásuk. Ezután bemutatunk egy
lehetséges integrációs technikát, a szükséges modellezés és kapcsolódó méretezés elméleti megoldásokkal,
egy példán szemléltetve.

Méretezési modell és a BIM kapcsolata
Ahogy a bevezetőből kiderült, a gyakorlatban jelenleg túlnyomóan használt BIM modellek főként kivitelezéshez szükséges tervezési, megvalósítási és követési folyamatok optimalizálására szolgálnak, és ehhez

egy megfelelő attribútumokkal ellátott fizikai modellt
adnak. Ez a fizikai modell a különböző modell objektumok tervezett pontos méreteit, anyagait és pozícióját
tartalmazza, amely elméletileg elegendő az ütközésvizsgálat elvégzéséhez és a költségszámítás, valamint
az időütemezés meghatározásához szükséges információkhoz. Az acélszerkezeti méretezéshez azonban
ez a fizikai modell részben túl részletes, rengeteg felesleges információval rendelkezik, részben azonban nem
szolgáltat elégséges adatot a számítások elvégzéséhez.
Megállapítható, hogy a méretezéshez szükséges konzisztens mechanikai modell és a BIM folyamatok fizikai modellje között fontos különbségek vannak, ezeket
két fő szempont szerint mutatjuk be: (1. kép) a modellekben szereplő elemek és (2. kép) az elemek pozíciója és kapcsolódása.
Épületmodellek elemei
Az acélszerkezeti méretezéshez szükséges modell
szempontjából a BIM folyamatok fizikai modelljének elemei a számításokban elfoglalt szerepük alapján sorolhatók kategóriákba. A kategóriák kialakításánál figyelembe vettük, hogy a statikai méretezés, akár
egy projekten belül is, gyakran nem egy cég/csapat feladata, így az aktuális szerkezeti modell is tükrözi ezt
a megosztottságot.
(1) Teherbíró elemek
A BIM modellek azon objektumai, amelyek tulajdonképpen az aktuális méretezési számítások célelemei, ezen
szerkezeti elemek viselik az építmény terheit, merevségük és teherbírásuk szerepel a számításokban. Minden
olyan elem ide tartozik, amely bármilyen módon figyelembe vételre kerül az aktuális szerkezeti rész teherbírásának meghatározásában, így a jellemző globális teherbíró elemek (gerendák, oszlopok, födémek,
falak, elsődleges merevítő elemek) mellett ide tartoznak a kapcsolatok elemei (csavarok, varratok, bordák
stb.) is. A teherbíró szerkezeti elemek méretei és akár
pozíciói is változhatnak a méretezés során.
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(2) Merevítő elemek
A BIM modellek azon objektumai, amelyek nem részei
az aktuális teherbíró szerkezet méretezendő elemeinek, de valamely mechanikai hatásuk figyelembevétele
a számítások során indokolt. Ez a hatás ebben a kategóriában az adott elemek szerkezeti modellre gyakorolt merevítő hatása, így csupán ez kerül számításba
a méretezés során – legalábbis bizonyos határállapotokban (pl. stabilitási). Ide tartozhatnak olyan teherbíró szerkezeti elemek, amelyek méretezését nem ebben
a modellben kell elvégezni (pl. szelemenek) vagy egyéb
jelentős merevséget adó elemek (pl. különböző burkolatok). Ezen elemek mérete és pozíciója nem változik
a méretezés során.

pozíciója, külpontossága gyakran jelentősen befolyásolja a szerkezeti viselkedést. Az acélszerkezeti kapcsolatok pedig szintén kiemelt jelentőséggel bírnak a
statikai számítások során, merevségi jellemzőik nagy
hatással vannak az eredményekre, kapcsolati elemeiknek méretezése pedig fontos része a tervezésnek.

(3) Terhelő elemek
A BIM modellek azon objektumai, amelyek az aktuális szerkezeti részre terhelést adnak át, amelynek figyelembevétele a számítások során indokolt. Ezen elemek
jellemzően közvetlen terhekké konvertálhatók.
(4) Elhanyagolt elemek
A BIM modellek azon objektumai, amelyek az acélszerkezeti méretezésben egyáltalán nem kerülnek figyelembevételre, sem teherbíró, sem merevítő, sem terhelő hatással nem rendelkeznek az aktuális szerkezeti
modellre nézve.

1. kép: Különböző szintű elemek használata a BIM
folyamatokban
A modellelemek pozíciója és kapcsolódásai
Az egyes elemek méretezési szempontokból különböző szerepe mellett pozíciója és definiált kapcsolódásai
is mások lehetnek a BIM modellekben és a méretezési
modellekben. Általános modellezési elvként elmondható, hogy a BIM modellek elemeinek pozícionálása
pontos kapcsolatainak definiálása gyakran nem szükséges, az acélszerkezeti méretezési modellek elemeinek pozíciója azonban gyakran közelítő, kapcsolódásainak definiálása pedig alapvetően fontos, és túlmutat a
geometriai kapcsolódás leírásán. Acélszerkezetek esetén különösen fontosak ezek a paraméterek, hiszen
a karcsú szerkezeti elemek egymáshoz viszonyított

2. kép: Modellelemek pozícionálása és kapcsolódása

Globális
modell
méretezés

alapú

acélszerkezeti

Az acélszerkezeti méretezés BIM folyamatokba való
integrálásának egy a fenti problémákra választ adó
lehetősége lehet a globális modell alapú méretezés,
mint új statikai tervezési paradigma. Ennek az új módszernek a lényege, hogy minden számítási és méretezési eljárás egy és ugyanazon globális modellen alapul, a szerkezet mint egész viselkedését figyelembe
véve. Ez a méretezési elv már elfogadott és alkalmazott
pl. a földrengésszámítás során, azonban a szerkezet
elemeinek elkülönített modellen való vizsgálata (külön
definiált peremfeltételekkel) még sok esetben általános módszer pl. a stabilitás vizsgálatoknál. Ha a szerkezet minden méretezési számítását egy globális modellen végezzük el, ez egyrészt egy sokkal konzisztensebb
tervezési eljáráshoz vezet, másrészt a felhasznált globális szerkezeti modell lehet az alapja a BIM folyamatokhoz való kapcsolódásnak. A megfelelő globális számításokhoz, valamint a BIM integrációhoz azonban számos
követelménynek kell megfelelnie a globális szerkezeti modellnek, az alábbiakban a ConSteel szoftverben
megvalósított globális modell alapú méretezés megoldásait ismertetjük:
 A szerkezeti elemek megfelelő pozícionálása – a BIM
modellnek megfelelően – és a globális szerkezeti
viselkedés pontos számítása megköveteli az elemek
egymáshoz képest külpontos összekapcsolásának
lehetőségét, és ennek számításba vételét. Ez acélszerkezeteknél főleg a rúdelemek fősíkjaiból kilépő és/
vagy csavarással összefüggő elmozdulások megfelelő figyelembevételét.
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-- Erre a legegyszerűbb megoldást a ConSteel szoftverben a Vlasov csavarási elméleten alapuló 7 szabadságfokú rúd végeselem alkalmazása jelenti
a globális szerkezeti rúdmodellben, amely bármely
külpontosság és csavarási probléma pontos számítását teszi lehetővé, így a BIM modell szerkezeti elem részei saját pontos pozíciójukat megtartva
lehetnek részei a méretezési modellnek.

 A globális modellek pontos számítása megköveteli
az elemek közötti kapcsolatok térbeli viselkedésének
ismeretét és alkalmazását a modellben. Így a szerkezeti kapcsolatok a globális modell szerves részei,
merevségi paramétereik befolyásolják a teljes szerkezet eredményeit, a szerkezet térbeli viselkedése
pedig megjelenik a kapcsolat elemeinek teherbírási
vizsgálataiban.
-- A globális acélszerkezeti modellbe integrált szerkezeti kapcsolat méretező modulok kiszámíthatják a szükséges merevségi értékeket, és alkalmasak
a kapcsolat teherbírási ellenőrzésére is. A ConSteel
szoftverben az egyszerűbb, analitikusan számítható kapcsolatok a csJoint modul végzi, míg a bonyolultabb csomópontok számításait az IDEA szoftver
hajtja végre. Mindkét modul teljesen integrálva van
a ConSteel globális modelljében a leírtak szerint.
 Egy globális szerkezeti modellnél szükség lehet az előző fejezetben részletezett szerkezeti elemek kategorizálásra és ezek figyelembevételére a számítások valamint a modell adatcseréinek során.
-- A ConSteel szoftverben lehetőség van részletmodellek definiálására, amely nem csupán egy
modellezési segédfunkció, az egyes részletmodellek tartalmazhatják a felsorolt kategóriákba tartozó szerkezeti elemeket is. Így lehetőség van olyan
számításokra, amelyeknél a BIM modell teherbíró elemei – mint méretezendő célobjektumok –
teljes értékűen szerepelnek a számításokban, míg
bizonyos modell elemek csak merevségüket adják
az eredményekhez, azonban minden elem megfelelő pozícióban és kapcsolódással szerves része
a globális szerkezeti modellnek. A stabilitási számításoknál például figyelembe vehető az adott pozíciójú teherbíró elemekhez kapcsolódó merevítő elemek hatása a globális stabilitásvesztési módokra.
 A BIM folyamatok szempontjából fontos a globális szerkezeti modell elemeinek folytonos és állandó megfeleltethetősége a BIM modell elemeivel. Ez
megkívánja, hogy egy BIM objektum (fizikai modell
elem) a globális szerkezeti modellben is egy szerkezeti elemként legyen definiálva, és a méretezés során
végig egy elem maradjon.

 A ConSteel szoftverben minden egységként definiált (vagy BIM modellből származtatott) szerkezeti
elem egy modell objektum marad bármely modell
operáció hatására (pl. kiékelés ráhelyezés, bekötő
elemek, kapcsolatok, támaszok, részleges terhek
stb.). Így a folyamatos megfeleltetés a BIM modell
és a globális szerkezeti modell között fenntartható.

SteelBIM: Az acélszerkezeti méretezés BIM
folyamatba integrálásának koncepciója
A BIM folyamatba integrált acélszerkezet tervezés jelenlegi gyakorlatban implementálható lépései az alábbiak
lehetnek:
 Referencia modell létrehozása, importálása
 Mérnöki modell létrehozása
 Globális modell alapú méretezés
-- Globális szerkezeti optimalizálás
-- Csomópontok tervezése
 Szerkezet exportálása,
programba

átvitele

konstrukciós

Referencia modell létrehozása, importálása
Egy szerkezet referencia modellje, a BIM folyamatban számos forrásból származhat. A legszélesebb
körben használt, standardizált modell átviteli formátum, az IFC (Industry Foundation Classes), amelyet a legtöbb szakági konstrukciós és modellező
program képes írni és olvasni. Az így kapott modellek közvetlenül nem használhatóak fel szerkezeti számításokra, mivel számos, nem szerkezeti elemet is tartalmazhatnak (pl.: nyílászárók, korlátok,
gépészeti elemek stb.), illetve az elemek pozícionálása és kapcsolódása se megfelelő. Az ilyen modellek,
mint referencia modellként olvashatóak be a szerkezeti méretező programokban, és a beolvasás után
van lehetőség a kiválasztott elemeket saját szerkezeti elemekké alakítani.
Egy másik igen elterjedt megoldás, a konstrukciós szoftverekben (pl.: Tekla Structures) felvett nyers
szerkezeti modellek átadása, a legtöbb esetben
valamilyen API megoldáson keresztül. A megoldás
előnye, hogy a konstrukciós szoftverekben felvett
nyers modellben az elemek pozícionáltak és a kapcsolódásuk megoldott, ezáltal közvetlenül felhasználhatóak szerkezeti számításokra. Illetve a fájl alapú átvitelekkel szemben, az API-n keresztül történő
modell átadás esetén a konstrukciós és a szerkezeti modell között a kapcsolat „élő” maradhat, ezáltal
megoldható a konstrukciós modell későbbi frissítés
a szerkezeti modell alapján.
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A fenti eljárások mellett napjainkban, egyre népszerűbb az úgynevezett parametrikus modellezés, amelynek során a modellt egy parametrikusan felépített kód
írja le (pl.: Rhino-Grasshopper, ConSteel csPI). Ebben
az esetben nem egy modell kerül átadásra, hanem
a modellt leíró parametrikus kód, amely alapján létrehozható a szerkezeti modell is. Az eljárás előnye, hogy
bármely változtatás egyszerűen lekövethető, hiszen
csak a paramétereket kell módosítani és a modellt
leíró kód elvégzi a szükséges módosításokat.
Általánosan elmondható, hogy a BIM folyamat keretében átadott referencia modellek minden esetben tartalmazzák a geometrián túl, a szerkezeti paramétereket is, úgymint az anyagminőséget, keresztmetszeti
tulajdonságokat stb.
Mérnöki modell létrehozása
Az importált referencia modellek még nem alkalmasak
mérnöki számítások elvégzésére. A számítások elvégzéséhez a szerkezeten definiálni kell a megtámasztási
és kapcsolódási viszonyokat, illetve egyéb olyan objektumokat, amelyek hatását a számítás során figyelembe
kívánunk venni, de a referencia modell nem tartalmazott (pl.: nyírási mező). Továbbá fel kell venni a szabványok által meghatározott terheket, tehereseteket és
teherkombinációkat.
Globális modell alapú méretezés
A létrehozott mérnöki modellen számos mechanikai
és szabványos méretezési és optimalizálási számítás
végezhető el. Globális modell alapú tervezést támogató szerkezet számító program esetén, közvetlenül
és automatikusan számíthatóak és megismerhetőek
a tényleges szerkezeti viselkedések.
Parametrikus modellezés esetén, nem csak a szerkezeti modell írható le kóddal, hanem akár egy teljes optimalizálási eljárás is, amellyel nem csak a keresztmetszeti méretek, hanem a teljes geometria és szerkezeti
kialakítás optimalizálása is elvégezhető.
Az acélszerkezeti csomópontok tervezésére és ellenőrzésére a legelterjedtebb megoldás, a komponens módszeren alapuló csomóponti szoftverek (pl.: csJoint).
Ezen szoftverek előnye, hogy nagytömegben és gyorsan képesek elvégezni a kapcsolatok ellenőrzését,
viszont csak előre definiált, standard, egyszerű csomópontok ellenőrzésre alkalmasak. Összetett csomópontok ellenőrzése a CBFEM módszert használó szoftverekkel (pl.: IDEA Connection) végezhetőek el. Ezen
szoftverek hatékonyan ötvözik a héj végeselem alapú
fejlett analízist, illetve a komponens módszert. Előnyük
a tetszőleges csomóponti kialakítás, viszont számításaik jóval komplexebbek ezáltal lassabbak és magasabb
mérnöki tudást követelnek meg.
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Megfelelő BIM kapcsolattal rendelkező csomóponti programok szerves részét képezik a szerkezettervező szoftvereknek. A 3D szerkezeti modellen a csomóponti modellek felismertethetőek és automatikusan
létrehozhatóak. Az ugyanolyan geometriai kialakítással rendelkező szerkezeti csomópontokba ugyanaz
a csomóponti modell elhelyezhető, ezáltal a csomóponti terhelések nem csak egy csomópontból, hanem
az összes lehetséges pozícióból származnak. Szerkezeti
modell módosítása esetén pedig automatikusan elvégezhető a csomópontok frissítése.
A csomóponti programok által kiszámított csomóponti
merevségek visszahelyezhetőek a szerkezeti modellre
és felhasználhatóak a szerkezeti analízis során, amelynek köszönhetően gazdaságosabb szerkezetek számítása válik lehetővé.
Szerkezet
exportálása,
átvitele
konstrukciós
programba
A szerkezeti modell exportálására és átvitelére, akár
konstrukciós programokba, akár más szakági programokba, a referencia modell importálásánál már ismertetett eljárások állnak rendelkezésre.
A fájl alapú átvitelek közül a legelterjedtebb ebben
az esetben is az IFC szabvány. Az így átadott szerkezeti modellek referencia modellként használhatóak fel,
a módosításokat és ütközéseket manuálisan, kézzel
kell lekezelni. Csomóponti modellek átvitelére a szabvány nem alkalmas.
A fájl alapú megoldásoknál sokkal fejlettebb eljárás,
az API alapú átvitel, amely során a konstrukciós és
a statikai modell között élő kapcsolat jön létre. A kapcsolatnak köszönhetően az egyes elemek egy az egyben
megfeleltethetőek egymásnak és változtatás esetén
a konstrukciós modell frissítése elvégezhető. Frissítés
esetén le kell tudni kezelni az esetleges párhuzamos
modellváltoztatásokból keletkezett modellütközéseket és konfliktusokat. Ehhez szükséges egy folyamatos
változáskövető rendszer, ami egyszerre képes követni a párhuzamos modellek változásait. Statikai program és konstrukciós programok közötti átvitel esetében érthető döntés a statikai modellt erős modellként
kezelni, azaz a statikai modell változásait (új szerkezeti elemek, módosítások) automatikusan érvényesíteni a konstrukciós modellen. Viszont előfordulhatnak
olyan konstrukciós esetek, amelyek ezt a gondolatot
felülírhatják. Ezekben az esetekben lehetőséget kell
tudni adni a mérnöknek, hogy eldöntse, hogy melyik
modellállapotot kívánja a továbbiakban használni.
A ConSteel szoftverben megvalósított Tekla Structures
átmenet az alábbi eseteket kezeli (1. táblázat):
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Az acélszerkezet tervezését a KÉSZ Csoport tervező irodája, a BIM Design Kft. végezte, melynek a fő feladata volt a szűk határidők betartása mellett, a szerkezet
és a csomópontok optimalizálása a gyártási és kivitelezési elvárások figyelembevételével. A tervezési folyamat felgyorsítására a ConSteel és Tekla Structures alapú SteelBIM folyamatot alkalmaztak (4. kép).

1. táblázat: Tekla-ConSteel modellfrissítés állapotai

Sóstói Stadion: a SteelBIM koncepció kitűnő
példája
2018-ban egy teljesen új, több mint tizennégyezer
férőhelyes stadion váltja fel a meglévő és elavult stadiont Székesfehérváron. A lelátó szerkezete előregyártott vasbeton elemekből készül, míg a tetőszerkezet acél I és zártszelvényekből álló rácsostartóból
kerül kivitelezésre (3. kép).
Projekt adatok
Fővállalkozó: Strabag Zrt.
Építész: S.A.M.O.
Szerkezettervezés: BIM Design Kft.
Acélszerkezet gyártás és szerelés: KÉSZ Építő Zrt.
Ügyfél: Magyar Labdarugó Szövetség

3. kép: Sóstói Stadion látványterv
(forrás: Nemzeti Sportközpontok)

4. kép: BIM munkafolyamat
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A Tekla Structures szoftverben készült a nyers referencia modell, amely a ConSteel Tekla import funkciójával került beimportálásra. A későbbi modell frissítés elvégzéséért, az import során, a két párhuzamos
modell összekapcsolódott (5. kép).

A tervezési folyamat végén a ConSteel modell alapján
frissítésre került az összekapcsolt Tekla modell, illetve
a Tekla csomóponti makróit felhasználva az elhelyezett csomópontok is átadásra és elhelyezésre kerültek a Tekla modellen (8-9. kép).

5. kép: ConSteel modell
A ConSteel szoftverben végezték el az acélszerkezet optimalizációját és a stabilitási állékonysági
vizsgálatát. A szabványos csomópontok ellenőrzését a ConSteel csJoint kapcsolattervező moduljával
végezték, míg az összetett és szabálytalan csomópontok méretezése és optimalizálását IDEA Connection
szoftverben végezték. Mind a két esetben a csomóponti globális geometria a ConSteel globális modellen került automatikusan definiálásra. (6-7. kép).

8. kép: Tekla Structures modell

9. kép: Tekla Structures csomóponti modell részlet

Összefoglalás
A cikkben bemutattuk az acélszerkezeti méretezés
és a BIM folyamatok kapcsolódásának problémáit, lehetőségeit és egy már jelenleg is működő megoldást. Az alapvető problémát a szerkezeti méretezéshez használt modell és a BIM folyamatok fizikai
modellje közötti különbségek adják, amelyre megoldási lehetőséget nyújt a globális modell alapú
méretezési eljárás. Ez a megközelítés lehetővé teszi
a szerkezeti elemek és kapcsolatok helyes pozícióban történő modellezését és számítását a méretezés
során, így a szerkezeti és a BIM modell elemei folyamatosan megfeleltethetőek egymásnak, a modellek
folyamatosan frissíthetőek, így a méretezés hatékonyan bekapcsolható a BIM folyamatokba.
6-7. kép: IDEA Connection csomóponti modellek

