ILS IN NATIVE SOFTWARE

Dit document geeft aanwijzingen over hoe met
Adomi 2020 aan de Basis Informatie Levering
Specificatie (ILS) kan worden voldaan. De
onderdelen van de Basis ILS worden
hieronder één voor één behandeld.

Bij het opstellen van deze instructies is uitgegaan van Adomi 2020

2. HOE GAAN WE INFORMATIE EENDUIDIG
UITWISSELEN?
OpenBIM – Export obv Ifc

ADOMI
Een IFC export kan worden gestart vanuit het menu > Bestand > Exporteren > IFC. In de dialoog kan er een keus gemaakt worden voor de IFC versie.
Het is mogelijk om na het exporteren de IFC direct in Areddo te openen voor controle.

Deze handleiding is opgesteld als hulpmiddel, de informatie welke in dit document wordt gecommuniceerd is te gebruiken op eigen risico. Er wordt niet gegarandeerd dat de geboden informatie correct is. Auteur en samensteller kunnen niet
aansprakelijk worden gesteld voor eventueel aangerichte schade welke zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van dit document of het toepassen van de adviezen uit dit document.
Auteurs Adomi : Jaco van Kranenburg (Arkey Systems) – marketing@arkey.nl | Samengesteld: Martijn van den Berg (VolkerWessels) - mvdberg@vandevenbv.nl
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HOE IN NATIVE SOFTWARE (adomi)

WAT IN IFC
3.1 BESTANDSNAAM
Zorg altijd voor een uniforme en consistente
benaming van (aspect)modellen binnen het project.
voorbeeld:
<Bouwwerk>_<Discipline>_<Onderdeel>

Hanteer een uniforme en consistente benaming van (aspect)modellen binnen het project.
Via ‘Bestand > Exporteren > IFC’ kan er voor de export een naam worden opgegeven:
Voorbeeld:
B-INS-WL
B-BWK-C
Of cf afspraak in het bim-protocol

3.2 LOKALE POSITIE EN ORIENTATIE - NULPUNT
De lokale positie van het bouwwerk is onderling
gecoördineerd en ligt vlak bij het nulpunt.
Tip: maak gebruik van een fysiek 0-punt object,
gepositioneerd op 0.0.0., en exporteer deze mee
naar IFC.

Het nul-punt in Adomi is standaard gedefinieerd, te herkennen aan het kruispunt van de X, Y en Z
lijnen:

Bij import van een IFC-model, wordt het daarin aanwezige nulpunt overgenomen. Bij import van meerdere modellen wordt de instelling van het eerste model gebruikt
voor elk volgende model. Afwijkende instellingen worden gemeld.
Bij export naar IFC wordt, indien aanwezig, de translatie en rotatie van het bronmodel toegepast.
TIP:
Modelleer een fysiek nulpunt-object welke het ware 0.0.0-punt aanduidt en exporteer deze mee naar Ifc.
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WAT IN IFC
3.3 BOUWLAAGINDELING EN
NAAMGEVING

HOE IN NATIVE SOFTWARE (adomi)
Bouwlagen kunnen worden aangemaakt met de bouwlagen functie, te starten via de BIM-werkbalk aan de rechterkant:

Alleen bouwlagen benoemen als IfcBuildingStoreyName.
Alle objecten toekennen aan de juiste bouwlaag.
Zorg er binnen een project voor dat alle partijen
exact dezelfde consistente naamgeving
aanhouden, numeriek te sorteren met een
tekstuele omschrijving
voorbeeld 1: 00 begane grond
voorbeeld 2: 01 eerste verdieping

Met de knoppen ‘onderste- en bovenste bouwlaag kan het aantal worden bepaald. Deze verschijnen in tabel-weergave met een aantal vaste en vrije hoogte-parameters. De naam van de bouwlaag is
automatisch conform ILS, maar kan ook gewijzigd worden.
Vul de bekende variabelen in zoals bouwlaaghoogte, dikte constructie etc. De Snedehoogte bepaald in hoeverre de bouwlaag wordt doorgesneden wanneer deze geselecteerd wordt.
Na het bevestigen met ‘Ok’ kan er door boven de bouwlagen knop te ‘zweven’ een bouwlaag uit een lijst actief worden gemaakt. Met de optie ‘Gebouw’ wordt het volledige hoogtebereik in beeld gebracht.
De hoogte eigenschappen van een element worden ten opzichte van de actieve bouwlaag bepaald. Deze eigenschappen kunnen ook worden gezet op basis van de beschikbare variabelen:

Wanneer bouwlaag hoogtes worden aangepast, kan er bij het opslaan voor worden gekozen dat alle elementen in het model zich aanpassen aan de nieuwe bouwlaag-instellingen.
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WAT IN IFC
3.4 CORRECT GEBRUIK VAN ENTITEITEN

HOE IN NATIVE SOFTWARE (adomi)
In het venster ‘component eigenschappen’ kan op basis van de classificatie van een element worden de bijbehorende IFC-entiteiten bepaald, hier kan een keuze in gemaakt
worden. Vervolgens kan ook het subtype worden toegekend.

Gebruik het meest geëigende type BIM-entiteit,
zowel in de bronapplicatie als de Ifc-entiteit.
voorbeeld: vloer = IfcSlab, wand = IfcWall, balk =
IfcBeam, kolom = IfcColumn, trap = IfcStair, deur =
IfcDoor etc.

3.5 STRUCTUUR EN NAAMGEVING
Objecten consistent structureren en
aanduiden.
In basis altijd TYPE (IfcType, IfcObjectType
of IfcObjectTypeOverride) van elementen
correct invullen.
Waar van toepassing ook Name
(IfcName of NameOverride) correct invullen.
voorbeeld: dakisolatie, type: glaswol>

Elementen kunnen een naam toegewezen krijgen via de eigenschappen-balk aan de onderkant van het Adomi venster. Deze naam dient uniek te zijn en kan dus ook niet voor
meerdere elementen in een selectie worden toegekend.

Het type van elementen wordt bepaald zoals omschreven in 3.4.
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WAT IN IFC
3.6 INFORMATIEINDELING
CLASSIFICATIE NL-SFB

HOE IN NATIVE SOFTWARE (adomi)
In de component-eigenschappen dialoog kan de klasse op basis van de laag worden toegewezen op component-niveau.

Voorzie objecten in basis van een
viercijferige NL-SfB variant-elementencode.
voorbeeld: 22.11

Wanneer op component-niveau een hoofdgroep is toegewezen, bijvoorbeeld 22.00, dan kan er op niveau van de plaatsing binnen deze groep een verfijning worden toegepast via de onderbalk:
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WAT IN IFC
3.7 OBJECTEN VOORZIEN VAN CORRECT
MATERIAAL

HOE IN NATIVE SOFTWARE (adomi)
Het materiaal van een component kan worden toegekend in de dialoog voor het zetten van de component-eigenschappen. Eerder opgegeven materialen zijn beschikbaar als keuze-reeks.

Voorzie objecten van een
materiaalbeschrijving (IfcMaterial).
voorbeeld: kalkzandsteen

3.8 DOUBLOURES EN DOORSNIJDINGEN
In basis zijn doorsnijdingen en doublures
in een aspectmodel niet toegestaan.
Controleer hierop.

Zorg ervoor dat er tijdens het modelleren geen elementen door elkaar heen worden getekend.
Na exporteren van het model naar IFC, kan met Areddo een controle worden uitgevoerd op
doorsnijdingen.
Hierbij biedt Areddo de mogelijkheid om bepaalde filters toe te passen, zodat er een zinvolle
controle kan worden uitgevoerd.

TIP:
Areddo is gratis te downloaden via areddo.nl
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voorbeeld: bij balken maken de eigenschappen
FireRating, LoadBearing en IsExternal onderdeel
uit van de Pset_BeamCommon.

WAT IN IFC
4.1 DRAGEND / NIET DRAGEND LOADBEARING

HOE IN NATIVE SOFTWARE (adomi)
Deze eigenschap kan, indien de klasse het toelaat, worden bepaald in de eigenschappen-balk voor elementen in een actieve selectie. Dit is een ja/nee schakelaar.

Voorzie objecten, wanneer van toepassing,
van de eigenschap LoadBearing [True/False].

4.2 IN / UITWENDIG - IsExternal
Deze eigenschap kan, indien de klasse het toelaat, worden bepaald in de eigenschappen-balk voor elementen in een actieve selectie. Dit is een ja/nee schakelaar.
Voorzie objecten, wanneer van toepassing,
van de eigenschap IsExternal [True/False]
tip: zowel binnenblad als buitenblad van de
gevel behoren tot IsExternalTrue.
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WAT IN IFC
4.3 BRANDWERENDHEID - FIRERATING

HOE IN NATIVE SOFTWARE (adomi)
De brandwerendheid van elementen kan, indien de klasse het toelaat, via de onderbalk worden bepaald. Hier is te kiezen uit de wbdbo-reeks in minuten of ‘geen’.

Voorzie objecten, wanneer van
toepassing, van de eigenschap FireRating.
Voorbeeld: Vul hier de wbdbo waarde in
minuten in bijvoorbeeld: 30, 60, 90 minuten.

4.4 PROJECTSPECIFIEK
Bepaal projectspecifiek welke IFC
properties je gebruikt.

De Common PropertySets worden vanuit Adomi standaard gedefinieerd en geëxporteerd. Indien er binnen een project afwijkende afspraken gelden is het mogelijk om vrije eigenschappen sets te definiëren
per project.
Via ‘menu project > Definieer vrije eigenschappen set’ kunnen per NL/SFB laag eigenschappen sets worden bepaald.

Deze kunnen verschillende bronnen krijgen, zoals Adomi element
eigenschappen (hoogtes, aantallen etc). Er kunnen ook vrije eigenschappen
worden opgegeven gerelateerd aan de $-teksten van een element. Deze
kunnen in de vorm van een keuze-reeks, tekst, getal, of decimaal-getal
worden aangemaakt
Wanneer een element binnen een klasse valt waaraan een vrije
eigenschappen set is gekoppeld, is het mogelijk om met F2 of de knop ‘type’
in de onderbalk de gedefinieerde eigenschappen voor dat element te zetten.
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Identification

Location

Classification

Pset##Common

Nulpunt cf afspraak
buiten het bouwwerk op
0.0.0, fysiek nulpunt meeexporteren

ADOMI - VOORBEELDOBJECT CF BASIS ILS IN SOLIBRI OFFICE

