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  چكيده
اجتناب ناپذير  وجود تغييرات در پروژه هاي عمراني چه در مرحله طراحي و چه در مرحله اجرا امريبه طور كلي 

با استفاده از  در حال حاضر بسياري از پروژه ها دستخوش اينگونه تغييرات مي شوند كه الزم استوب مي شود. محس
بر پروژه ها  مديريتي و نيز استفاده از تكنولوژي هاي روز دنيا از اثرات منفي تحميلي آنهاتكنيك ها و تاكتيك هاي 

افزايش زمان ساخت  همچون هدر رفت سرمايه (افزايش هزينه)،اثرات منفي تحميلي مي توان به مواردي كاست. از جمله 
در عين حال كليه فعاليت هاي مديريت ساخت، بر اساس اسناد قرارداد، به دو و در عين حال كاهش كيفيت اشاره كرد. 

مقوله نقشه ها و مشخصات پروژه وابسته مي باشد. در روش هاي سنتي مديريت ساخت، نقشه هاي مختلف اجرايي 
چون نقشه هاي سازه، معماري و تاسيسات به صورت جداگانه ولي هماهنگ با هم تهيه مي شوند. اين نقشه ها به هم

از آنها، سيستم قادر به شناسايي اشتباهات، تداخالت و  صورت دو بعدي بوده و حتي در صورت تهيه نقشه هاي سه بعدي
ليت هاي تكنولوژي هوشمند مدل سازي اطالعات ساختمان هدف از ارائه اين مقاله، معرفي قاب تغييرات نخواهد بود.

(BIM)  پياده سازي آن در سازه هاي بتني پيش ساخته مي باشد.و  
 
 
 
 

P0Fمدل سازي اطالعات ساختمان كليدي: هاي واژه

1
P (BIM) ،سازه هاي بتني پيش ساختهP1F

2
P ،تكنولوژي ،پياده سازي. 

 
  مقدمه -1

ني داراي پيچيدگي ها و موانع اجرايي منحصر به فردي مي باشند لذا الزم است با با توجه به اينكه اغلب پروژه هاي عمرا
استفاده از تكنولوژي هاي روز دنيا نسبت به رفع پيچيدگي ها و موانع مذكور اقدام شود تا دو فاكتور بسيار مهم زمان و هزينه 

در حال حاضر ت تاثير عوامل منفي قرار نگيرند. كه تاثير بسزايي بر موفقيت و يا عدم موفقيت پروژه ها ايفا مي كنند تح
 ،روش ها و تكنيك هاي مختلفي انجام شده است. به عنوان مثال در سالهاي اخيرپيشرفت هاي شاياني در زمينه معرفي 

مدل سازي  عمران، معماري و تاسيسات در سراسر دنيا با تكنولوژي تشكل هاي مهندسي خصوصا مهندسين بسياري از
و مزاياي بسيار چشمگير آنها در پروسه ساخت و اجراي پروژه  و تلفيق آن با فرآيند مهندسي مجدد (BIM)اختمان اطالعات س

                                                 
1 Building Information Modeling 
2 Precast Concrete Structures 
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آشنا شده اند و از اين تكنولوژي در جهت بهينه سازي پروژه هاي خود  خصوصا سازه هاي بتني پيش ساخته هاي عمراني
 استفاده مي نمايند.

بر پروژه ممكن است اثرات مخرب غير مستقيم نيز مشمول اين موارد گردند كه از آن  به موازات اثرات منفي مستقيم وارد
جمله مي توان به كاهش اعتبار سازندگان اشاره كرد. به موازات اعمال اثرات منفي مذكور بر پروژه، ممكن است اثرات مثبت نيز 

بر پروژه مجبور به استفاده از تكنولوژي هاي روز دنيا  نمايان شوند به طوري كه هنگاميكه به منظور مقابله با تغييرات تحميلي
مي شويم، در نتيجه به طور غير مستقيم باعث ايجاد يك تحول سيستماتيك در ورود يك تكنولوژي جديد به جامعه مهندسي 

يد و ساخت مي شويم. اين خود مي تواند به عنوان يك عامل مثبت محسوب گردد. بدين منظور يكي از تكنولوژي هاي مف
   (BIM)كارآمد كه در چند سال اخير وارد عرصه ساخت و ساز كشور شده است، تكنولوژي مدل سازي اطالعات ساختمان 

مي باشد. به نحوي كه ورود اين تكنولوژي به عرصه مهندسي باعث ايجاد يك تحول و انقالب عظيم در عرصه مهندسي عمران 
كافي در اين زمينه، گامي موثر در جهت بهبود شرايط ساخت و ساز كشور  و معماري گشته و الزم است با انجام تحقيقات

 برداشته شود.
 

 در سازه هاي بتني پيش ساخته (BIM) جايگاه مدل سازي اطالعات ساختمان -2
به طور كلي بتن پيش ساخته بتني است كه تحت شرايط كارخانه اي توليد و عمل آوري مي شود و پس از تكميل پروسه       

اخت و عمل آوري به محل پروژه حمل مي گردد. اين نوع بتن با توجه به توليد كارخانه اي تحت شرايط مناسب توليد شده و س
در پروژه هاي ساختماني، نياز استفاده از اين تكنولوژي در صنعت پيش  BIMداراي كيفيت بااليي مي باشد. به رغم كاربرد 

 تنها كه محدود تعريف يك از كه است جديدي ايده BIMبه طور كلي، ي شود. ساختگي نيز امري اجتناب ناپذير محسوب م
 سازمان حيات چرخه امتداد در تر گستردهتعريفي  به و شده شروع ميگردد شامل را آن با مرتب اطالعاتو  CAD مدل

و مي تواند  كرده غييراتت دچار را پروژه شركاي ارتباطات و نقشهاشود، به درستي اجرا  BIMبطوريكه اگر . شود مي تبديل
  [1]. دهد كاهش را پروژه انجام زمان و هزينه

 و حتي مرحله تخريب برداري اي از طراحي و ساخت تا بهره كاربرد گسترده مدل سازي اطالعات ساختمانامروزه 
براي  اين فناوري با نمايش ديجيتال خصوصيات ساختمان مديرپروژه و ذينفعان را در هرمرحلهساختمانها پيدا كرده است. 

 كليه فعاليتهاي مديريت ساخت، بر اساس اسناد قرارداد، به سازي اطالعات ساختمان مدل  د.كن ياري ميتصميم گيري درست 
 ها كميت كار و براساس مشخصات فني، كيفيت ها و مشخصات وابسته هستند، به اين صورت كه به كمك نقشه نقشهدو مقوله 

دانيم  گردند. ما از قبل مي مقوله، تعيين مي در واقع معيارهاي ارزيابي عملكرد پيمانكاران بر اساس اين دوآن تعريف مي گردد. 
هاي  گردند و از سوي ديگر نقشه ها و مشخصات به صورت جداگانه ارائه مي كه در روش مرسوم مديريت ساخت، از يك سو نقشه

شوند. مشكالت اين روش بر همگان  هاي مختلف طراحي، به صورت جداگانه ولي هماهنگ با يكديگر تهيه مي اجرايي گروه
ها باشد كه نهايتا عالوه بر باال بردن هزينه  ها، اشتباهات و دوباره كاري آشكار بوده و شايد برخي از بدترين آنها عدم هماهنگي

، ذخيره CADبا يك مدل سه بعدي متعارف BIM تفاوت عمده مدل گردد. ساخت، منجر به پايين آمدن كيفيت كار مي
باشد. اين اطالعات شامل مواردي از قبيل مشخصات مصالح (وزن، رنگ،  اء آن مياطالعات مهم كل فرايند ساخت با تمام اجز

اندازه، ميزان مقاومت در برابر حريق و...)، راهنماي نصب و مونتاژ، خدمات گارانتي محصوالت، الزامات نگهداري و تعميرات، 
باشد، به  متصل مي2F3 به يك پايگاه داده است كه CAD يك مدل ،به عبارت فني  BIM. اطالعات قيمت اجزاء و... خواهد بود

منبع مشترك اطالعات،  به عنوان يك BIM توان در آن ذخيره كرد؛ بنابراين نحوي كه هر گونه اطالعات مربوط به پروژه را مي
كند. نتيجه اين يكپارچه سازي اطالعات، افزايش هماهنگي، كاهش خطاها و  بين كل تيم طراحي و اجراي ساختمان، عمل مي

 )1(شكل  .باشد افزايش كيفيت كار مي ضايعات و نهايتا
     

                                                 
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D9%84_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA_%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86
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 در تبادل و اشتراك نقشه هاي دوبعدي تا روند اجراي پروژه BIMمفهوم : 1 شكل

       
 )BIM(توان گفت كه پيشينه تحقيقات انجام شده در زمينه سيستم مدل سازي اطالعات ساختمان طور خالصه ميه ب      

 اصلي زير است كه در ادامه هريك از اين بخشها توضيح داده شده است.داراي چهار بخش 
 طراحي اصلي •
 روش دوبعدي اتوكد اوليه •
 روشهاي متداول طراحي •
 مدل سازي اطالعات ساختمان •

با توجه به گسترش استفاده از سازه هاي بتني پيش ساخته در سراسر دنيا كه خود به دليل مزاياي بسيار چشمگير آنها در 
ه با تكنولوژي هاي ديگر مي باشد، الزم است به منظور مديريت هر چه بهتر سازه هاي مذكور و برطرف كردن و موانع، مقايس

به طور مشكالت و پيچيدگي هاي احتمالي حين طراحي و اجرا، از تكنولوژي مدل سازي اطالعات ساختمان استفاده شود. 
 خته را به شرح ذيل ذكر كرد:خالصه مي توان مزاياي استفاده از صنعت بتن پيش سا

 سرعت اجراي باال •
 كيفيت باالي قطعات توليدي به دليل ساخت و عمل آوري آنها در شرايط كارخانه اي و استاندارد •
 مختلفسازگار با شرايط آب و هوايي  •
 نصب آسان •
 هزينه مناسب (خصوصا در صورت نزديكي كارخانه به محل پروژه) •

در سازه هاي بتني پيش ساخته داراي مزاياي  (BIM)ي مدل سازي اطالعات ساختمان در عين حال استفاده از تكنولوژ
 )2(شكل  زير خواهد بود:

 تجسم بهتر طرح خصوصا به منظور افزايش بهره وري در مرحله ساخت •
 امكان تجزيه و تحليل سازه •
 امكان مرور مراحل ساخت •
 تجهيز كارگاه دقيق برنامه ريزيامكان  •
 قطعات پيش ساخته توالي عمليات ساخت بندي و برنامه زمان •
 سازه پيش ساخته تخمين هزينه ساخت •
 يكپارچه سازي اطالعات پيمانكاران جزء و تأمين كنندگان مصالح •
 ها هماهنگي بين سيستم •
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 سازي طرح و عمليات كارگاهي پياده •
 نگهداري كاهش هزينه هاي تعمير و •
افزايش  نصب داراي اهميت بسزايي مي باشد و باعثدر مرحله كردن تداخالت اعضاي پيش ساخته كه برطرف  •

 سرعت اجراي سازه مي گردد
 

 
 در سه فاز طراحي، ساخت، بهره برداري BIMكاربرد  :2 شكل

 
، شركت ها و سازندگان تجهيزات ساختماني قادر خواهند بود اطالعات مدل شده BIM در عين حال، با بكارگيري

 [2]طراحان و متخصصين قرار دهند.  محصوالت خود را به آساني در اختيار
 

 BIMطرح استقرار و پياده سازي  -3
عبارتست از يك پالن و طرح با جزئيات و دتايل هاي مربوطه كه در حقيقت تعريف كننده اينست  BIMطرح پياده سازي 

ارائه  BIM پياده سازيز طرح هدف اصلي ا ، نظارت و سازمان دهي شود. بنابراين ،اجرا ، BIMبا اتكا به  ،كه چگونه يك پروژه
از اولويت ها و مسئوليت هاي خود در راستاي پياده ، هاي درگير يك طرح كلي در جهت ايجاد اطمينان از اينكه كليه طرف

بايد به عنوان يك سند قابل تغيير در نظر گرفته شود. در عين حال بايد از  اين طرحبه خوبي آگاه هستند.  لذا ،  BIMسازي 
 بندي پروژه نيز اطمينان الزم كسب شود. نامه زمانرعيات بر

   استفاده كنيم و شامل موارد ذيل  BIMكه چرا در پروژه هاي خود الزم است از به طور كلي، اين طرح تعريف مي كند 
 [5]مي گردد: 
 اطالعات پروژه •
  كليدي پروژه هاي ارتباطات و تماس •
 اهداف پروژه •
 سازمانيهاي  نقش •
 BIMفرآيند طراحي  •
 BIMمبادالت اطالعات  •
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  در سازه هاي بتني پيش ساخته BIMمزاياي پياده سازي  -3-1

 در پروژه هاي مختلف را مي توان به صورت زير بيان كرد: BIMبه طور كلي مزاياي استقرار و پياده سازي             
 قطعات بتني پيش ساخته با ابعاد و مشخصات موردنظرطراحي بهتر  )1
  ات با كيفيت باالتر و مطابق با استانداردهاي معتبر جهانيقطع ساخت بهتر )2
 )3(شكل  از پروژهبهتر  بهره برداري )3

 

 

 
 BIMمزاياي پياده سازي  :3 شكل

 
 در سازه هاي بتني پيش ساخته BIMمراحل استفاده از  -4

 بود كه عبارتند از:، سه مرحله اصلي پيش رو خواهد BIMبه طور كلي در بررسي مرحله اي ساختمان توسط       
 ) پيش از ساخت 1مرحله 
 ) در حال ساخت2مرحله 
 ) پس از ساخت3مرحله 

توان الزم به ذكر است كه كليه مراحل فوق به هم وابسته بوده و مرز مشخصي بين آنها وجود ندارد. با استفاده از اين مراحل مي
 رات زيست محيطي بنا تمركز دارند، رسيد. به راهبردهاي طراحي براساس چرخه حيات كه بر كمينه كردن تأثي

در مرحله پيش از ساخت، انتخاب سايت، طراحي بنا و فرآيندهاي مرتبط با طراحي ساختمان تا پيش از استقرار و كارگذاري 
گيري بنا، تأثيرات آن بر گيرد. تحت راهبرد طراحي پايدار، تبعات زيست محيطي طراحي ساختار، جهتمصالح را در بر مي

 گيرند.انداز و مواد به كار گرفته شده مورد بررسي قرار ميچشم
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برداري است. در گردد كه بنا به لحاظ فيزيكي در حال ساخت و بهرهمرحله ساخت به مقطعي از چرخه حيات ساختمان برمي
تأثيرات منفي زيست محيطي هايي براي كاهش  برداري بنا، به منظور يافتن راهراهبرد طراحي پايدار، فرآيندهاي ساخت و بهره

عالوه، به تأثيرات درازمدت محيط اطراف ساختمان بر سالمتي ساكنان آن نيز گيرند؛ بهمصرف منابع، مورد بررسي قرار مي
 توجه دارند.

شود كه حيات سودمند ساختمان به پايان رسيده باشد. در اين مرحله مواد مورد مرحله پس از ساخت نيز زماني آغاز مي
شود و يا به عنوان پسماند به طبيعت باز خواهد گشت. اده در ساختمان، به عنوان منابع ساير ساختمانها استفاده مياستف

راهبرد طراحي پايدار، بر كاهش پسماندهاي ساخت و ساز از طريق بازيافت و استفاده مجدد از بناها و مواد ساختماني تأكيد و 
 )4(شكل  توجهي ويژه دارد.

 روند كار به پنج زير مجموعه اصلي طبقه بندي مي گردد كه عبارتند از: ،BIMدر تقسيم بندي ديگر مراحل اجرايي 
 فاز اول: پيش از ساخت

 فاز دوم: ساخت
 فاز سوم: طراحي دقيق و با جزئيات

 فاز چهارم: طراحي اوليه
 فاز پنجم: برنامه ريزي

 

 
 بتني پيش ساخته در سازه هاي BIMمراحل استفاده از  :4 شكل

 
بررسي ابعاد  امكان طراحي، مختلف اجزاء بين ارتباط هوشمند ايجاد بر عالوه  BIMواضح و مبرهن است كه با استفاده از 

مدل  چرخش ميتواند اين ابعاد، از يكي مثال عنوان به ميدهد. مجازي به صورت گروه ها، تمامي براي را طراحي مختلف
 ديگر گروه هاي باشد. همينطور خورشيد تابش مختلف زواياي بر حسب آن، انرژي مصرف يزانم تغييرات بررسي و ساختمان

 ببينند. پروژه معماري بر را سناريوها اين اثرات مدل خود، تغييراتي در اعمال با قادرند نيز تاسيسات و سازه بر مشتمل طراحي
 به را نصب و ساخت كارآيي، اجرا، توالي قبيل از مواردي ساختمان، مدل توسعه و طراحي حين در قادرند پيمانكاران ،بعالوه
 [3] كنند. تجربه مجازي صورت
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 در سازه هاي بتني پيش ساخته BIMتاثير استفاده از  -5
كتورهاي زير مورد بررسي بر مشخصات فني سازه هاي بتني را مي توان بواسطه در نظر گرفتن فا  BIMبه طور كلي، تاثير       

 ار داد:قر
وزن: درج وزن قطعه بتني در داده هاي اطالعاتي مي تواند كمك شاياني به مهندسين اجرائي نمايد. به عنوان مثال،  )1

بواسطه درج وزن قطعه و داشتن آگاهي مهندس نصب از آن، انتخاب نوع و تناژ جرثقيل موردنياز و در نتيجه تامين 
حمل و نقل قطعه نيز اصولي تر و توسط ماشين آالت مناسب انجام   ايمني حين نصب، ميسر خواهد شد. عالوه بر آن،

 مي گيرد كه اين خود از بعد اقتصادي نيز حائز اهميت خواهد بود.
مي توان عالوه بر انتخاب تجهيزات مناسب حمل و نصب  BIMابعاد: با داشتن ابعاد قطعه و درج آن در داده هاي  )2

دن فضاي كافي جهت نصب آن را نيز  دقيق تر مورد بررسي قرار داد تا در قطعه، موقعيت قرارگيري قطعه و مكفي بو
 حين پروسه نصب از بروز مشكالت اجرايي ممانعت گردد. 

مقاومت در برابر حريق: به طور كلي، قطعات بتني پيش ساخته مقاومت خوبي در برابر حريق از خود نشان مي دهند.  )3
طراحي و ساخت سازه هاي بتني، گزينه مقاومت آنها در برابر آتش بطوريكه يكي از اهداف كلي مورد توجه در 

، مقاومت پانل هاي بتني پيش ساخته متشكل از سبكدانه ها، ASTM E119محسوب مي شود. بر اساس آيين نامه 
سيليس، كربنات و ماسه سبك با هم متفاوت بوده و وابسته به ضخامت قطعه نيز مي باشد. در اين استاندارد ميزان 
مقاومت در برابر حريق بين يك الي چهار ساعت در نظر گرفته شده است. لذا با آگاهي از ميزان مقاومت قطعه پيش 
ساخته در برابر حريق، كه خود وابسته به مصالح مصرفي و ضخامت قطعه   مي باشد، مي توان محل و موقعيت 

 تجاري پر تردد) را تعيين نمود. مناسب استفاده از قطعه (به عنوان مثال در پاركينگها يا مراكز 
 روش عمل آوري: از مراحل بسيار مهم و تعيين كننده در ساخت قطعات بتني پيش ساخته مرحله عمل آوري آن  )4

 مي توان شرايط عمل آوري، دماي عمل آوري و... را نيز ذكر كرد. BIMمي باشد. در 
مي توان توالي نصب قطعات و موقعيت و  BIMكدگذاري قطعه: بواسطه درج كد و شماره قطعه پيش ساخته در  )5

 جايگاه قرارگيري هر قطعه را مورد بررسي قرار داد.
اتصاالت: درج نوع اتصال موجود بين اعضاي پيش ساخته اعم از تيرها، ستونها، دالها، فونداسيون و... مي تواند به نصب  )6

 صحيح و اصولي قطعات بيانجامد.
م و تاثيرگذار بر ساخت قطعات پيش ساخته، مصالح مصرفي و مشخصات مصالح مصرفي: يكي از فاكتورهاي مه )7

 در نظر گرفت. BIMفيزيكي و شيميايي آنها مي باشد. مشخصات و ويژگيهاي مذكور را نيز مي توان در 
طراحي: داده هاي مربوط به طراحي اعضاي پيش ساخته، آيين نامه هاي مورد استفاده قرار گرفته شده، درصد  )8

 درج كرد. BIMقطعه و.. را نيز ميتوان در  فوالدگذاري
شرايط محيطي: با توجه به مصالح مصرفي و نحوه توليد قطعات بتني پيش ساخته مي توان شرايط محيطي سازگار با  )9

 ها، كلريدها و...) ذكر كرد. (به عنوان مثال، قطعات بتني مقاوم در برابر اسيدها، سولفات BIMقطعه بتني را نيز در 
        (رواداري): يكي از عوامل بسيار مهم حين نصب قطعات بتني پيش ساخته ميزان تلورانس (رواداري) قطعات        تلورانس  )10

مي توان فرآيند نصب قطعات پيش ساخته را با دقت و سرعت  BIMمي باشد. بواسطه درج مقادير مربوطه در 
 بيشتري انجام داد.

مي توان در مراحل مختلف اجراي سازه هاي بتني پيش ساخته  BIMت ايمني: با استفاده از داده ها و اطالعا )11
 )5(شكل  خصوصا در مراحل نصب و حمل، ايمني كار را تا حد قابل قبولي افزايش داد.
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 بر مشخصات فني اعضاي بتني پيش ساخته BIMتاثير كاربرد  :5 شكل

 
 

  بر ايمني سازه  BIMتاثير  -6
سي كه به عنوان پايه و اساس پروژه هاي عمراني مطرح مي شود، بحث ايمني مي باشد. قبل از يكي از مسائل بسيار مهم و اسا

كليه جوانب ايمني مورد بررسي قرار گرفته و ريسك هاي احتمالي بايد آغاز هر مرحله از اجراي سازه هاي بتني پيش ساخته، 
موررد بررسي و ارزيابي ل، نصب موقت و نصب نهايي چه در كارخانه در مرحله توليد، و چه در مراحل بعدي نظير حمل و نق

قرار گيرد. الزم است با استفاده از تكنيك هاي موجود در ارزيابي ريسك، كليه ريسك ها بر اساس احتمال وقوع و شدت هر 
طر      به طور كلي در اجراي سازه هاي مذكور، دو مرحله داراي بيشترين احتمال خيك، به نحو مطلوبي طبقه بندي شوند. 

مي باشد كه عبارتند از مرحله حمل و نقل و مرحله نصب. بطوريكه در مقايسه با مرحله حمل و نقل، مرحله نصب داراي 
حسايت به مراتب بيشتري مي باشد. عدم استفاده از تجهيزات مناسب نظير جرثقيل ها متناسب با تناژ قطعه مي تواند حوادث 

الزم است كليه زنجيرها قبل از بلند كردن قطعه به طور مستمر مورد بازبيني و بررسي اشد. جبران ناپذيري را به همراه داشته ب
مي تواند نقش و تاثير مثبتي ايفا كند. به عنوان مثال كليه ابعاد و تناژ قطعات بتني   BIMدر اين راستا، تكنولوژي قرار گيرند. 

وزن قطعات و ابعاد آنها و مشخص كردن مركز ثقل قطعه   اشتن پيش ساخته در اين تكنولوژي مدل شده اند. با در اختيار د
رد. مهندسين نصب در مراحل مي توان به راحتي نسبت به انتخاب زنجير مناسب جهت بلند كردن عضو پيش ساخته اقدام ك

 )6(شكل استفاده هاي مطلوبي كنند.   BIMمختلف نصب مي توانند از پايگاه داده هاي 
 از پيشگيري و خطرات بررسي زمينه در را فناوري اين توانمندي باالترين توان مي ايمني، مديريت بحث به طور كلي، در

 .نمود بيان اجرا از قبل در كار شرايط از مدلي تهيه حوادث با وقوع احتمال
 :نمايد ورود زير هاي زمينه در است قادر ساختمان اطالعات مدلسازي كه نمود اشاره توان مي بخش، اين در

  ساخت به مربوط لياتعم •
  فردي حفاظت و تجهيزات •
  آالت ماشين از ناشي و مرتبط خطرات •
  گودبرداري عمليات در حادث مورد خطرات •
  كارگاه تجهيز و طراحي •

در  مخصوصا است، گرديده ارزيابي مثبت بسيار ساز ساخت فرآيند در فناوري اين از شده دريافت اصلي بازخورد كلي، طور به
به  شاياني كمك تواند مي دارد، ارتفاع از سقوط بر تمركز كه مقاله اين مطلوب خاص مطالعه و ها كارگاه ايمني مديريت بحث

در  مشغول فني پرسنل و مهندسين اكثريت اينكه به توجه نمايد. با ساختماني هاي پروژه در حوادث وقوع از پيشگيري و كاهش
تسرّي  جهت مربوطه هاي ارگان و ها سازمان گردد مي ندارد،يشنهاد را ناوريف اين از اوليه شناخت حتي كشورمان، هاي كارگاه
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يك  طي از پس تا دهند انجام اي ويژه هاي گذاري سرمايه و ها برنامه ها پروژه در ساختمان اطالعات مدلسازي بيشتر و بهتر
و  ها كارگاه در ايمني ميزان افزايش آنها رينمهمت از يكي كه نمايند دريافت خود كارهاي در را بسياري مثبت نتايج اوليه، دوره

 [4] .باشد مي حوادث نزخ كاهش آن از طبعيت به
 

 
 در تامين ايمني سازه هاي بتني پيش ساخته BIMلزوم استفاده از تكنولوژي  :6 شكل

 
 با پيمانكار كامل آشنايي عدم و كاري مختلف هاي گروه حضور كار، تنوع لحاظ به عمراني هاي پروژه در به طور كلي، كار      

      سه بعدي از ساختمان  BIMبا اجراي  .است داده جاي خود در را خطرات و حوادث از وسيعي حجم كار محيط و شرايط
بروز حوادث  از جلوگيري جهت در و نمود شناسايي را حياتي و پرخطر نقاط و مشاهده سهولت به را پروژه نقاط مي توان تمام

 [6]لحاظ كرد.  ار الزم تمهيدات
 

 گيري نتيجه -7
در سازه هاي بتني پيش ساخته داراي مزاياي بسياري منجمله كاهش زمان اجرا، مديريت   BIMاستفاده از روش       

كارگاهي كارآمدتر، نصب قطعات در محل موردنظر بدون هرگونه اشتباه سهوي، كدگذاري مناسب قطعات و تسهيل مراحل 
اخته با كيفيت باال (به دليل نظارت بر مصالح مصرفي و روند كارخانه اي ساخت آن)، مديريت حمل و نصب، توليد بتن پيش س

نقل بهتر قطعات بدون هر گونه آسيب ديدگي احتمالي، امكان انتخاب مناسب ماشين آالت موردنياز و... مي باشد. با توجه به 
طبقه و يا بلند مرتبه، به منظور تسهيل مراحل  چنداعم از مزاياي مذكور، توصيه مي شود در كليه سازه هاي پيش ساخته 

 استفاده گردد.  BIMساخت و افزايش دقت و بهره وري اجرايي از تكنولوژي 
با توجه به جزئيات و دتايل هاي اجرايي بيش از حد سازه هاي بتني پيش ساخته كه خود شامل اتصاالت، پليتها،       

.. مي باشند، به منظور افزايش دقت در كار و جلوگيري از ناديده گرفتن برخي جزئيات ظريف آرماتورهاي تقويتي، بازشوها و.
امري اجتناب ناپذير خواهد بود. عالوه بر پيچيدگي قطعات پيش ساخته، اين قطعات داراي روند  BIMاستفاده از روش 

مختلف و شرايط اقليمي خاص هر  نواحيي در مصالح مصرفن توليدي متفاوتي نيز مي باشند بطوريكه با توجه به متفاوت بود
  گيري خواهند بود. هاي چشم منطقه، مخلوط هاي بتني توليدي، در مقايسه با يكديگر، داراي تفاوت

به طور كلي با استفاده از تكنولوژي مدل سازي اطالعات ساختمان در سازه هاي بتني پيش ساخته، مي توان سازه ها را با       
مرحله طراحي تا بهره برداري احداث نموده و به نوعي احتماالت و پيش آمدهاي ناخوشايند كه باعث ايجاد  دقت بيشتري از

 را حذف نماييم. تاخير در احداث پروژه و صرف هزينه هاي مازاد مي گردد 
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