ILS IN NATIVE SOFTWARE

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

Bij het opstellen van deze instructies is uitgegaan van BricsCAD 18.2.05.

2. HOE GAAN WE INFORMATIE EENDUIDIG
UITWISSELEN?
OpenBIM – Export o.b.v. IFC

BricsCAD 18
IFC-exporteren
Basis instellingen IFC2x3 TC1.
IFC-exporteren, “File

Export

Save as .ifc file”

NOTE:
De instelling voor de ifc export zijn te vinden onder
“File Export Options BIM Import and Export

IFC”

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.
Auteur: Jack Duijf (Bricsys BV) – Jack.Duijf@bricsys.nl | Samengesteld: Martijn van den Berg (VolkerWessels) - mvdberg@vandevenbv.nl

Versie 1.0
09-05-2018
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WAT IN IFC

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

In beginsel de naamgeving aanhouden cf. de concept versie RVB BIM Norm v2.0. (DeBimnorm.nl/?download=256)
Mogelijk kunnen in het BIM-protocol ook andere/aanvullende afspraken zijn vastgelegd, dan deze aanhouden.
Voorbeeld:
B-INS-WL
B-BWK-C
Bij het opslaan/exporteren van het bestand kun je de .ifc file de juiste naam mee geven.

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.

In BricsCAD wordt het project-nulpunt bij export ook het nulpunt van de IFC.
Hieraan is verder niets in te stellen
Positioneer het project-nulpunt cf de gemaakte afspraak
Voorbeeld;
stramien A-1 ligt op 10000mm x 10000mm tov het 0.0.0-punt (oorsprong)
Z-as = 0 = bwk afgewerkte begane grondvloer
Modelleer een fysiek Nulpunt object op de oorsprong welke het nulpunt
aanduidt. Exporteer deze mee naar IFC.
De precieze coördinaten van het gebouw kunnen worden ingesteld via het
commando “GeographicLocation”. Hier kunnen ook de hoogte (elevation) en de
noordrichting aangegeven worden (bijvoorbeeld voor het uitvoeren van
zonsimulaties)
TIP:
Extra BIM data mbt de locatie van de site, de gebouwen en de verdiepeingen
kan men toevoegen via het commando “BIMSpatialLocations”. Men kan er
onder andere het adres, de oppervlaktes en de hoogtes instellen.
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3.3 BOUWLAAGINDELING EN
NAAMGEVING
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

In het BIM-protocol of werkplan zal op project niveau afgesproken
worden hoeveel en welke verdiepingen er zijn.
Een verdieping aanmaken doe je als volgt: eerst maak je een
gebouw aan via het commando “BIMSpatialLocations”. In het
dialoogvenster kun je dan klikken op “New Building”, vervolgens
geef je dat gebouw een naam. Daarna selecteer je het juiste
gebouw uit de lijst en maak je een verdieping aan via “New Story”.
Je kunt deze verdieping nu een gepaste naam geven, bijvoorbeeld
‘00 Begane Grond’, alsook een hoogte (elevation). Ook kun je er
nog andere IFC data aan toevoegen.
Vervolgens modelleer je de objecten die op elke verdieping moeten
komen. Hierbij mag je geen wanden en andere elementen
modelleren met een hoogte van meerdere verdiepingen. De
scheidingslijn hoeft niet perse op de verdiepingshoogte te liggen,
maar wel daar in de buurt. Vaak worden de buitenwanden
gescheiden tussen verdiepingen op het niveau van de bovenkant
van de constructieve vloer.
Tot slot zorg je dat objecten aan de juiste verdieping zijn toegekend.
Hiervoor voer je eerst het commando “BIMClassify” uit, waarbij je
de objecten een juiste IFC klassering meegeeft, bijvoorbeeld ifcWall
(zie punt 3.4 voor meer info). Eenmaal geklasseerd komt er in het
Properties venster een extra onderdeel “BIM”. Onder deze hoofding
vind je nu een heleboel BIM data velden, waaronder “Building” en
“Story”. De voorheen aangemaakte gebouwen en verdiepingen zijn
nu uit een drop-down menu te kiezen.
Indien de objecten geclassificeerd zijn, kun je ook volledig via de
commandolijn werken. Hiervoor type je “BIMAttachSpatialLocation”,
waarna je in de Prompt History (te bereiken via toets F2) keuze
krijgt uit de verschillende gebouwen en verdiepingen. Zodra een
gebouw en verdieping geselecteerd is door het juiste nummer in te
typen, kun je de juiste objecten selecteren. Ook kun je via dit
commando “Unattach Current Location” kiezen om een object van
zijn gebouw en verdieping te ontdoen.
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3.4 CORRECT GEBRUIK VAN ENTITEITEN
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 =
fcDoor etc.

Een object geef je een IFC classificatie mee door het commando “BIMClassify” in te typen in
de commandobar. Indien je dit doet krijg je een menu waar enkele snelkeuzes instaan zoals
‘Wall’, ‘Column’, ‘Slab’, alsook de optie ‘Unclassify’. Druk je nogmaals op enter dan
verschijnt er een groter dialoogvenster waarin alle IFC classificaties gekozen kunnen
worden.
TIP:
Ook kun je gebruik maken van het commando “BIMify” of de optie “Auto” bij het commando
“BIMClassify”. Deze opties geven automatisch de juiste classificatie aan elementen, zoals
muren, vloeren, etc. Het is met andere woorden een shortcut om je 3D model te
classificeren. Het commando “BIMify” voegt daarenboven automatisch een Spatial Location
(gebouw en verdieping) toe aan de objecten, zodat stap 3.3 ook meteen gedaan is.

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

Geef een object een zo “eenvoudig” mogelijke naam (gestructureerd en consistent). Als je
bijvoorbeeld een kalkzandsteenwand van 100 modelleert, noem deze dan ‘kalkzandsteen_100’
en niet ‘kzs_100_30min_54dB_ext’. Zet de overige eigenschappen in de daarvoor bestemde
parametervelden en niet in de naam.
NOTE:
Objecten een naam geven doe je door in het Properties venster van een object het veld ‘Name’
in te vullen onder het deel ‘BIM’. Dit is enkel mogelijk indien je het object hebt geclassificeerd
met de juiste (meest geëigende) entiteit cf hetgeen beschreven in hoofdstuk 3.4.
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3.6 INFORMATIEINDELING
CLASSIFICATIE NL-SFB
Voorzie objecten in basis van een
viercijferige NL-SfB variant-elementencode.
voorbeeld: 22.11

Alle objecten in het 3D BIM voorzien van een NL-SfB codering, minimaal 4 cijfers.
De beste manier om deze eigenschap mee te geven aan het IFC bestand is door een eigen eigenschap aan te maken. Dit doe je met het
commando “BIMProperties”. Hierna klik je in het dialoogvenster op “Add Property Set”, waarna je het de naam ‘NL-SfB’ geeft. Ook klik je alle
categorieën aan waarop deze eigenschap van toepassing is. Vervolgens klik je op “Add Property to the selected Property Set”, waarna je het
de naam ‘Classificatie’ geeft. Klik op OK en je zult deze eigenschap zien verschijnen in het Properties venster van een object. Je kunt het
veld nu invullen met de juiste NL-SfB codering.
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3.7 OBJECTEN VOORZIEN VAN CORRECT
MATERIAAL
Voorzie objecten van een
materiaalbeschrijving (IfcMaterial).
voorbeeld: kalkzandsteen

Je kunt materialen en composities toevoegen aan je project via respectievelijk “BLMaterials” en “BLCompositions”. Daar kun je uit de
voor-gedefinieerde lijst kiezen of zelf een nieuw materiaal of nieuwe compositie maken.
Vervolgens kun je in het Properties venster, onder het puntje ‘BIM’, in het veld ‘Composition’ een compositie toevoegen aan een
geclassificeerd object. Druk je op de drie puntjes dan krijg je het Compositions dialoogvenster, waar je vervolgens op ‘Select’ kunt drukken
na het aanduiden van een in het project aanwezige compositie. Ook kun je van hieruit een nieuwe compositie toevoegen. Merk op dat je
dus niet rechtstreeks een materiaal kan toekennen aan een object. Je moet steeds een compositie maken van het materiaal. Deze
compositie kan uiteraard bestaan uit slechts 1 materiaal. Hiervoor kun je ofwel een nieuwe compositie aanmaken in het Compositions
venster die bestaat uit slechts 1 materiaal (met dikte 0) ofwel via het Material venster rechtermuisklik op een materiaal Make
Composition’.
TIP:
Je kunt ook via de ‘BIM Libraries’ composities uit de voor-gedefinieerde lijst toevoegen aan je project en op je objecten slepen.
NOTE:
In het Properties venster kan je kiezen om de compositie al dan niet te tonen in de modelleeromgeving. Hiervoor zet je het veld ‘Display
Composition’ On of Off.
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3.8 DOUBLOURES EN DOORSNIJDINGEN
In basis zijn doorsnijdingen en doublures
in een aspectmodel niet toegestaan.
Controleer hierop.

Alvorens je aspectmodel door te sturen, controleer je het model op doublures en doorsnijdingen. In BricsCAD kun je dit doen met het
commando “Interfere”. Dit zal je alle doorsnijdingen en doublures tonen door ze als nieuwe geometrie aan te maken op de layer
‘Interferences’. Je kunt nu manueel de oorspronkelijke geometrie aanpassen totdat er geen doorsnijdingen en doublures meer zijn.
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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
Voorzie objecten, wanneer van toepassing,
van de eigenschap LoadBearing [True/False].

HOE IN NATIVE SOFTWARE (BricsCAD)

De eigenschap ‘Loadbearing’ is instelbaar (On/Off), indien
een object geclassificeerd is, in het Properties venster
onder het puntje ‘… Common’.
NOTE:
On = True
Off = False

4.2 IN / UITWENDIG - IS EXTERNAL
Voorzie objecten, wanneer van toepassing,
van de eigenschap IsExternal [True/False]
Tip: zowel binnenblad als buitenblad van de
gevel behoren tot IsExternalTrue.

De eigenschap ‘IsExternal’ is instelbaar (On/Off), indien
een object geclassificeerd is, in het Properties venster
onder het puntje ‘… Common’.
NOTE:
On = True
Off = False
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4.3 BRANDWERENDHEID - FIRERATING
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 eigenschap ‘FireRating’ is instelbaar, indienl een
object geclassificeerd is, in het Properties venster onder
het puntje ‘… Common’.
NOTE:
Vul hier in resp.; 0 /20/30/60/90/120

Niet alle IFC properties staan standaard in het Properties venster. Om deze zichtbaar te maken moet je het commando “BIMProperties”
gebruiken. In het BIM Properties venster ga je naar Namespace ‘IFC2x3’. Je kunt nu alle IFC properties terugvinden in de lijst. Als je één
selecteert zie je een veld ‘Visible’, dit zet je op ‘Yes’.

4. HOE BORGEN WE OVERIGE OBJECTINFORMATIE

v1.0 09-05-2018

Mappen via Ifcclassificationreference niet mogelijk

Identification

Classification

Location

Pset##Common

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

BricsCAD-VOORBEELDOBJECT CF BASIS ILS IN SOLIBRI MODELCHECKER

NL-SfB (pset)

