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Protipožiarna bezpečnosť v prostredí BIM



NIE JE TO SOFTVÉR!!!

Je to systém modelovania stavby vo všetkých fázach jej existencie od ideového
návrhu až po jej odstránenie.

Je to tiež spoločná a jednotná databáza všetkých informácií o stavbe od
ideového návrhu až po jej odstránenie.

Technickým centrom metódy BIM je spoločné dátové prostredie (CDE –
Common Data Enviroment)
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Komunikačné dimenzie

3D – priestor, hmota
4D – čas
5D – cena
6D – manažment

životného
cyklu

7D – BOZP
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Komunikačné prostredia

IFC (Industry Foundation Classes)

dátový formát pre zdieľanie dát v stavebníctve a facility managemente

XML (eXtensible Markup Language – rozšíriteľný značkovací jazyk

určený je pre výmenu dát medzi rôznymi aplikáciami, napr.

BIM
stupeň DSP

fromBIM.xml

Priestory:
S, hs, šo, ho atď. Program

PBS

toBIM.xml

Priestory:
pn, ps, an atď.



Úroveň podrobnosti modelu

LOD (Level of Development)

Podľa fázy návrhu stavby sa prvky navrhnú podľa jedného z 5 stupňov

podrobnosti (v USA) od LOD 100 po LOD 500, napr.:
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Úroveň podrobnosti modelu

Od systému LOD sa upúšťa a prechádza sa k systému LOIN = LOG + LOI podľa

STN EN ISO 19650-1,2 prEN 17412.



Normalizačné aktivity

PS01 Pilotní projekty
PS02 Zadávání, projektové 

řízení a smlouvy
PS03 Datové standardy a 

informační požadavky
PS04 Podklady pro oceňování
PS05 Vzdělávání, propagace
PS06 Terminologie a normy

CEN
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BIM
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ÚNMS
TK 121

BIM
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Normalizačné aktivity

• STN EN ISO 29481-1 Informačné modely stavieb (BIM) - Príručka odovzdania 
informácií. Časť 1: Metodika a formát

• STN EN ISO 29481-2 Informačné modely stavieb (BIM) - Príručka odovzdania 
informácií. Časť 2: Rámec interakcie

• STN EN ISO 12006-3 Pozemné staviteľstvo - Usporiadanie informácií o 
stavebných prácach. Časť 3: Rámec pre objektovo orientované informácie

• STN EN ISO 16739 Dátový formát Industry Foundation Classes (IFC) pre 
zdieľanie dát v stavebníctve a facility managemente

• STN EN ISO 19650-1, 2 Organizácia informácií o stavebných prácach. 
Informačný manažment pomocou informačného modelovania budov. Časť 1: 
Pojmy a princípy; Časť 2: Dodanie z fázy výkazov 

• ISO 12006-2 Pozemné staviteľstvo - Usporiadanie informácií o stavebných 
prácach. Časť 2: Rámec pre klasifikáciu informácií

• ISO 16354 Všeobecné zásady pre znalostné a objektové knižnice

• ISO 22263 Organizácia informácií o stavbách – Rámec pre správu informácií 
o projekte 

• ISO-TS 12911 Rámec pre návody na informačné modelovanie stavieb (BIM)



Výhody BIM oproti súčasnej praxi

• Spoločné a jednotné dátové prostredie pre všetky zúčastnené profesie

• Minimalizácia kolíznych stavov pri navrhovaní stavby

• Úspora investičných nákladov

• Zníženie chybovosti v projektoch

• Možnosť uplatnenia prvkov virtuálnej a rozšírenej reality pri výstavbe:



PBS v BIM vo fáze DSP

Softvér pre výpočty PBSBIM v stupni DSP

Identifikácia stavby - typ

Priestory

Požiarne úseky
• Požiarne riziko
• Veľkosť PÚ
• Stupeň PB PÚ
• Stavebné konštrukcie
• Odstupové vzdialenosti
• Voda na hasenie
• Hasiace prístroje
• EPS, SHZ, ....

Evakuácia, únikové cesty

Zásahové cesty, ....

IFC XML



PBS v BIM vo fáze DSP

Je nepravdepodobné, že by komplexné riešenie PBS v SR mohlo byť súčasťou
softvérov BIM (Revit, ArchiCAD, Allplan).

Preklápanie (najmä manuálne) 2D výkresov (AutoCAD) do BIM nie je BIM
modelovaním!



PBS v BIM vo fáze DSP

Štruktúra súboru PBS.xml
Z BIM do PBS

<Stavba>
<UID>5687d074-c122-47ed-a300-

e2f39f67d0c6</UID>
<Nazov>Bytový dom</Nazov>
<PriestoryNS>

<Priestor>
<Cp>03.01.04</Cp>
<UID>476daef6-341c-45ed-9fef-

bbafce454d65-002a7fa2</UID>
<Nazov>IZBA 03.01.04</Nazov>
<ps>0</ps>
<pn>0</pn>
<an>0</an>
<kp1n>0</kp1n>
<kp2n>0</kp2n>
<kp1s>0</kp1s>
<kp2s>0</kp2s>
<S>11.58</S>
<So>0</So>
<hs>2.55</hs>
<ho>0</ho>
......



PBS v BIM vo fáze DSP

Štruktúra súboru PBS.xml
Z BIM do PBS

......
<JevPoziarnomPodlazi>true</JevPoziarnomPod
lazi>

<Latkypn />
<Latkyps />
<Otvory>

<Otvor>
<UID>52838a52-cbf2-4d7c-b00a-

67977f0ecbbb-002b1124</UID>
<Nazov>2-krídlové, 

2200X1375_OPS/F</Nazov>
<Vyska>1.375</Vyska>
<Sirka>2.2</Sirka>
<Parapet>0.9</Parapet>
<Opak>1</Opak>

</Otvor>
</Otvory>

</Priestor>
.....
</PriestoryNS>

<PriestoryVS />
<PoziarneUsekyNS />
<PoziarneUsekyVS />

</Stavba>



PBS v BIM vo fáze DSP

Obsah súboru PBS.xml sa vloží do programu PBS (import)



PBS v BIM vo fáze DSP - Priestory stavby



PBS v BIM vo fáze DSP

Keď máme zadané PT dáta priestorov a vykonali sme všetky PT výpočty,
vytvoríme exportný súbor PBS.xml (Export)



PBS v BIM vo fáze DSP

Súbor PBS.xml
z PBS do BIM
obsahuje PT dáta: <Priestor>

<Cp>02.01.02</Cp>
<UID>476daef6-341c-45ed-9fef-

bbafce454d65-002a7e88</UID>
<Nazov>IZBA 02.01.02</Nazov>
<ps>10.0</ps>
<pn>40.0</pn>
<an>1.00</an>
<S>9.92</S>
<So>3.04</So>
<hs>2.55</hs>
<ho>1.38</ho>

<JevPoziarnomPodlazi>true</JevPoziarnomPod
lazi>



PBS v BIM vo fáze DSP

Súbor PBS.xml
z PBS do BIM
obsahuje PT dáta:

<Otvory>
<Otvor>

<UID>476daef6-341c-45ed-9fef-
bbafce454d65-002a88a0</UID>

<Nazov>2-krídlové, 2200X137</Nazov>
<Vyska>1.38</Vyska>
<Sirka>2.20</Sirka>
<Parapet>0.90</Parapet>
<Opak>1</Opak>

</Otvor>
</Otvory>

</Priestor>



PBS v BIM vo fáze DSP – Požiarne úseky - skladba



PBS v BIM vo fáze DSP

Súbor PBS.xml
z PBS do BIM
obsahuje PT dáta:

<PoziarneUsekyNS>
<PoziarnyUsek>

<Nazov>N2.01</Nazov>
<UID></UID>
<Priestory>

<Priestor>
<Cp poc="1">02.01.01</Cp>

</Priestor>
<Priestor>

<Cp poc="1">02.01.02</Cp>
</Priestor>
<Priestor>

<Cp poc="1">02.01.03</Cp>
</Priestor>
<Priestor>

<Cp poc="1">02.01.04</Cp>
</Priestor>
<Priestor>

<Cp poc="1">02.01.05</Cp>
</Priestor>
<Priestor>

<Cp poc="1">02.01.06</Cp>
</Priestor>
<Priestor>

<Cp poc="1">02.01.07</Cp>
</Priestor>
<Priestor>

<Cp poc="1">02.01.08</Cp>
</Priestor>
<Priestor>

<Cp poc="1">02.01.09</Cp>
</Priestor>

</Priestory>



PBS v BIM vo fáze DSP – Požiarne úseky – požiarne riziko



PBS v BIM vo fáze DSP

Súbor PBS.xml
z PBS do BIM
obsahuje PT dáta: <VypocitaneHodnoty>

<Poc>9</Poc>
<Pv>27.12</Pv>
<A>0.97</A>
<B>0.672</B>
<S>80.65</S>
<Hs>2.55</Hs>
<So>17.22</So>
<Ho>1.65</Ho>
<Cn1>0.00</Cn1>
<Cn2>0.00</Cn2>
<Cn3>0.00</Cn3>
<Cn>0.00</Cn>
<Smax>0.00</Smax>
<Spbpu>II</Spbpu>



PBS v BIM vo fáze DSP – Požiarne úseky – stupeň PB



PBS v BIM vo fáze DSP – Požiarne úseky – stavebné konštrukcie
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PBS v BIM vo fáze DSP – Požiarne úseky – odstupové vzdialenosti



PBS v BIM vo fáze DSP – hasiace prístroje, hydranty

H



PBS v BIM vo fáze RPD – hasiace prístroje, hydranty



PBS v BIM vo fáze RPD – stavebné výrobky

1



PBS v BIM vo fáze LOD 400



PBS v BIM vo fáze LOD 500



PBS v BIM vo fáze LOD 500

BIM môže upozorňovať správcu 
budovy o dátumoch povinných 
kontrol, prehliadok a revízií týchto PTZ.


	Snímka číslo 1
	Snímka číslo 2
	Snímka číslo 3
	Snímka číslo 4
	Snímka číslo 5
	Snímka číslo 6
	Snímka číslo 7
	Snímka číslo 8
	Snímka číslo 9
	Snímka číslo 10
	Snímka číslo 11
	Snímka číslo 12
	Snímka číslo 13
	Snímka číslo 14
	Snímka číslo 15
	Snímka číslo 16
	Snímka číslo 17
	Snímka číslo 18
	Snímka číslo 19
	Snímka číslo 20
	Snímka číslo 21
	Snímka číslo 22
	Snímka číslo 23
	Snímka číslo 24
	Snímka číslo 25
	Snímka číslo 26
	Snímka číslo 27
	Snímka číslo 28
	Snímka číslo 29
	Snímka číslo 30
	Snímka číslo 31
	Snímka číslo 32

