
Info ülekandmine BIM-ist energiatõhususe 
tarkvarasse

Anti Hamburg



Nõuded energiaanalüüsi BIM mudelile

Nopped Riigi Kinnisvara AS „Tehnilised nõuded mitteeluhoonetele 2017. 
Osa 16 – BIM“:
• Arhitektuurimudel peab olema kooskõlas energiatõhususe 

simulatsiooni mudeliga ja vastupidi
• Energiasimulatsioonides kasutatav informatsioon peab pärinema 

arhitektuurimudelist ning nende vahel ei tohi olla ebakõlasid
• Energiasimulatsioonide puhul esitatakse lisaks energiatõhususe 

hinnangu dokumendile ka selle aluseks olnud simulatsioonimudel 
tarkvara originaalformaadis



COBIM2012 mudelprojekteerimise üldjuhendid

• Ka selle juhendmaterjali puhul on 
nõutav, et energiasimulatsioonide 
aluseks oleks arhitektuurne IFC- mudel

• Nõutavaks on ainult arhitektuurne 
mudel ehitise ja ruumide 
defineerimiseks



Reviti mudel IDA ICE tarkvarasse



Mudeli importimine ja selle välimus



Ületoomise peamised probleemid
• Programm ei tunne ära aknaid mis on läbi kahe korruse
• Klaassein tuleb eelnevalt programmis asendada aknaga
• Mudeli loomisel tuleb arvestada sellega et mudelit kasutatakse 

energiatõhususe arvutamiseks mitte pindalade leidmiseks ehk ruumi tsoonid 
mis luuake peavad jälgima köetavat mahtu



Näide mudeli korrigeerimisest



IFC info



Tsoonid ja geomeetria



Sammud mudeli parandamiseks 
energiasimulatsiooni jaoks
• Alusta lihtsast mudelist ja liigu samm haaval keerukama hoone suunas
• Kontrolli ka hoones on lisatud ruumelemendid
• Lahuta mudel osadeks, energiatõhususe mudeli jaoks on vaja lihtsat 

arhitektuurset mudelit
• Mudelist on võimalik eraldada ka ebavajalik programmiga Simplebim
https://www.youtube.com/watch?v=PuzJ_fLze8U&feature=youtu.be
• Kontrolli et varju andvad elemendid jääksid paika

https://www.youtube.com/watch?v=PuzJ_fLze8U&feature=youtu.be


Kokkuvõte
• Kontrolli kas energiatõhususe mudel vastab arhitektuursele mudelile
• Kui tellid BIM-i siis, telliga ka energiasimulatsioon
• Tellides energiasimulatsioon täpsusta, et soovid saada ka 

originaalmudelit
• Simulatsioonimudeli võrdlemine arhitektuurse BIM mudeliga annab 

võimaluse hinnata selle kvaliteeti



BIM annab võimaluse kiiremaks 
energiatõhususe arvutamise 

teostamiseks ja ka selle 
kontrolliks
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