ILS IN NATIVE SOFTWARE

Dit document geeft aanwijzingen over hoe met
Vectorworks 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 Vectorworks Architectuur 2019
NOTE:
Hiervoor is de Nederlandstalige editie gehanteerd met gelokaliseerde tools en bibliotheken
(voor de Engelstalige interface met dezelfde functionaliteiten wordt de Architect Hybrid editie geadviseerd)

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

VECTORWORKS 2019
IFC-exporteren
Basis instellingen IFC2x3 TC1.
IFC-exporteren, “Bestand–> Exporteer –> Exporteer IFC Project”
Gebruik Als Model view CV 2.0 – Architecture.

NOTE:
In het exporteer dialoog vult men de project gegevens in en kan men ook de nodige export opties aanzetten. Daarnaast regelt men in het
export dialoog bij Omzetting lagen de layer mapping van de bouwlagen.
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: Marcel Westers, Gelde-Aart Nieuwenhuijzen - marcel.westers@designexpress.eu | Samengesteld: Martijn van den Berg (VolkerWessels) - mvdberg@vandevenbv.nl (toepassingscommissie)
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WAT IN IFC

HOE IN NATIVE SOFTWARE (Vectorworks)

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

Voorbeeld:
B-INS-WL
B-BWK-C
Bij het opslaan/exporteren van het bestand kun je de .ifc file de juiste naam mee geven.
TIP: Met de bewaar instellingen knop kan men de gegevens al opslaan zonder meteen een export te maken.
Maak gebruik van de zichtbaarheid van klasse en ontwerplagen i.c.m. “Exporteer alleen zichtbare objecten” om delen van je model te
exporteren.

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 nulpunt kun je als volgt instellen in het softwarepakket:
Het nulpunt binnen het IFC model wordt gebaseerd op het Vectorworks
gebruikersnulpunt. Om dit nulpunt te verplaatsen maakt men gebruik van het
Commando “Gebruikersnulpunt”, welke terug te vinden is onder het menu Extra >>
Nulpunt.
Modelleer een fysiek Nulpunt object op de oorsprong welke het nulpunt aanduidt.
Exporteer deze mee naar IFC als ifcBuildingElementProxy.
Voorbeeld;
stramien A-1 ligt op 10000mm x 10000mm t.o.v. het nulpunt object.
Het Gebruikersnulpunt wordt gelijk gelegd met dit object.
Let op:
Modelleer je model op het interne nulpunt en verplaats je gebruikersnulpunt naar de
gewenst positie.
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WAT IN IFC
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

HOE IN NATIVE SOFTWARE (Vectorworks)
Modelleer wanden en andere elementen per verdieping en niet over meerdere verdiepingen.
In Vectorworks kunnen muren en vloeren aan elkaar gekoppeld worden waardoor een correcte verbinding met elkaar wordt gemaakt.
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 bovenkant constructieve vloer.
Zorg ervoor dat elementen aan de juiste verdieping zijn toegekend. Dit betekent dat je het element op de juiste ontwerp-laag hebt
geplaatst.
TIP:
Indien niet correct verwerkt kun je dit aanpassen via het Infopalet.
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WAT IN IFC
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.

HOE IN NATIVE SOFTWARE (Vectorworks)
In Vectorworks krijgen architectuur objecten standaard een entiteit mee.
Voor objecten op maat kent men de IFC-Entiteit toe via het Object info palet:
Selecteer het object waaraan men een entiteit wil toekennen.
 Via het “Object Info palet” in de tab gegevens:
 Selecteer “Koppel IFC-gegevens” en selecteer uit de lijst de gewenste IFC-entiteit
Middels de IFC-gegevensomzetting stelt men verdere regels op om aan objecten de
correcte entiteiten toe te kennen.
“In een BIM-project wil men mogelijk specifieke objecten en symbooldefinities exporteren
naar IFC. De IFC-gegevensomzetting kan daarom ook geregeld worden vóór het
exporteren. Dit geeft de mogelijkheid om de export te filteren op het niveau van de objecten
of van de parametersets zelf. Bijgevolg kan het nodig zijn om externe gegevens die aan
objecten gekoppeld zijn, om te zetten naar hun IFC-equivalent vóór het exporteren. Men
kan voor eenzelfde bestand verschillende omzettingensets definiëren, bewaren en
herstellen. Voor geselecteerde IFC-objecten kan dan worden bepaald of de omzetting al
dan niet gebruikt wordt.”
De ifc gegevens omzetting is te vinden onder het menu Architectuur. Via deze IFC-gegevens
omzetting voorziet men de objecten dan van correcte ifc entiteiten. Eventuele uitzonderingen
kan men vervolgens via de gegevens tab in het Infopalet regelen
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WAT IN IFC
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

HOE IN NATIVE SOFTWARE (Vectorworks)
De benaming van stijl objecten is de naam naar IFC zoals ook de naam van symbolen de naam naar IFC regelt.
Voor individuele objecten (op maat) vult men de naam onderaan in het info palet in.
Regels omtrent de naamgeving kan men nog verder aangeven via de IFC gegevens omzetting.
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WAT IN IFC
3.6 INFORMATIEINDELING
CLASSIFICATIE NL-SFB
Voorzie objecten in basis van een
viercijferige NL-SfB variant-elementencode.
voorbeeld: 22.11

HOE IN NATIVE SOFTWARE (Vectorworks)
De toekenning van de juiste ifc Classificatie kan men op verschillende manieren doen:
Voor Objectstijlen (muur, plaat en dakstijlen) bewerkt men de hulpbron en gaat naar de tab gegevens.
Hierbij vult men als kostensysteem “NL/Sfb” in en bij prijscategorie de NL/Sfb code in.

Voor objecten op maat heeft men de keuze om dit handmatig via het object info palet in de gegevens tab te doen, of via de IFC
gegevens omzetting.
Middels het Object info palet;
• Classification Name: NL/Sfb
• Item Reference: Code NL/Sfb
Middels de IFC gegevensomzetting;
kan men, indien men gebruikt heeft gemaakt van de NL/Sfb als Vectorworks klassen, deze via de naam van de klasse bepalen.
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WAT IN IFC
3.7 OBJECTEN VOORZIEN VAN CORRECT
MATERIAAL
Voorzie objecten van een
materiaalbeschrijving (IfcMaterial).
voorbeeld: kalkzandsteen

HOE IN NATIVE SOFTWARE (Vectorworks)
Vanuit de objectstijlen wordt de naam van een component
vertaald naar IFCMaterial.


Wil men voor andere objecten regels opstellen, dan maakt
men gebruik van de IFC Gegevens omzetting.



Voor objecten op maat kan men gebruik maken van de
gegevens tab in het object info palet.



Hierbij selecteert men ‘Material’ en vult men bij het
component het materiaal.
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WAT IN IFC
3.8 DOUBLOURES EN DOORSNIJDINGEN

HOE IN NATIVE SOFTWARE (Vectorworks)
Om doublures in Vectorworks op te sporen en te verwijderen, maakt men gebruikt van het commando opruimen.

In basis zijn doorsnijdingen en doublures
in een aspectmodel niet toegestaan.
Controleer hierop.

NOTE:
Vooralsnog kent Vectorworks geen automatische controle op doorsnijdingen. Om de kwaliteit van het model te waarborgen wordt daarom
geadviseerd om de controle te laten doen in een externe model checker..
In combinatie met de BCF manager in Vectorworks kan het model vervolgens gecorrigeerd worden.

Controleer altijd zelf je export voor verzenden/uploaden
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voorbeeld: bij balken maken de eigenschappen
FireRating, LoadBearing en IsExternal onderdeel
uit van de Pset_BeamCommon.

WAT IN IFC

HOE IN NATIVE SOFTWARE (Vectorworks)

4.1 DRAGEND / NIET DRAGEND LOADBEARING
Voorzie objecten, wanneer van toepassing,
van de eigenschap LoadBearing [True/False].

Bij objecten op maat kan men via de tab gegevens in het object info palet aangeven bij de Pset_Common of een object dragend of niet
dragend is door bij Loadbearing de optie aan of uit te zetten.
Voor de eerder genoemde stijl objecten doet men door het stijlobject te bewerken en in de tab gegevens de optie is dragend aan of uit te
zetten.
NOTE:
Aan = True
Uit = False
TIP:
Indien men gebruikt maakt van de NL/Sfb als klassen, dan kan men via de IFC gegevensomzetting formules ingeven om dragend of niet
dragend te bepalen.

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.

Bij Objecten op maat kent men via de tab gegevens in het object info palet bij PSet_Common toe of een object binnen of buiten is gebruikt
door bij IsExternal de optie aan of uit te zetten.
Voor de eerder genoemde stijl objecten doet men door het stijlobject te bewerken en in de tab gegevens de optie is buiten gebruikt aan of uit
te zetten.
NOTE:
Aan = True
Uit = False
TIP:
Indien men gebruikt maakt van de NL/Sfb als klassen, dan kan men via de IFC gegevensomzetting formules ingeven om IsExternal te
bepalen.
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HOE IN NATIVE SOFTWARE (Vectorworks)

WAT IN IFC
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.

Bij “Objecten op maat” kan men via de tab gegevens in het “object info palet” bij PSet_Common de Firerating toekennen uitgedrukt in
minuten.
Voor de eerder genoemde stijl objecten doet men dit door het stijlobject te bewerken en in de tab gegevens de brandwerendheid in te vullen.
NOTE:
Vul hier in resp.; 0 /20/30/60/90/120
TIP:
Indien men gebruikt maakt van de NL/Sfb als klassen, dan kan men via de IFC gegevensomzetting formules ingeven om de Firerating te
bepalen.

4.4 PROJECTSPECIFIEK
Bepaal projectspecifiek welke IFC
properties je gebruikt.

Custom properties in Vectorworks maakt men aan d.m.v. records. Deze record kan men
koppelen via de IFC Gegevens omzetting of via de gegevens tab in het Infopalet.
In beide gevallen maakt de gebruiker een record aan.
 Maak een record aan met de benodigde velden;
 Koppel deze via de gegevens tab in het Infopalet via de knop ‘Parametersets op maat’ of
voeg de ze toe via de IFC gegevens omzetting door deze toe te voegen ;
 Maak deze record actief en vul deze in.
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Identification

Classification

Location

Pset##Common

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

VECTORWORKS-VOORBEELDOBJECT CF BASIS ILS IN SOLIBRI MODELCHECKER

