
 

TT NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH REVIT 
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- Làm quen giao diện, thực hiện các thao tác cơ bản 

- Các cách lưu trữ, tổ chức dữ liệu 

- Thiết lập Central Model và Workset 

- Mô hình dầm I sử dụng template Generic Model 

- Tạo Reference Plan,Gản tham số và sự khác biệt giữa biến Type, Instance 
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- Mô hình dầm I sử dụng template Structural Bean and Brace 

- Tạo khi trục định vị, Level 

- Hiệu chỉnh View Range (VR) 

- Tạo bệ cọc bằng Foundation Slab  

- Cọc khoan nhồi - Structural Column 
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- Tao Custom Column / Custom Pier 

- Tạo Custom Structural Framing/Pier Cap 

- Tạo đã kê gối ( Bearing) 
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- Mô hình cáp dự ứng lực sử dụng Adaptive Family, gần các tham số xy,z  

- Hoàn chỉnh phần dầm và cáp dự ứng lực cho dầm I điển hình 

- Mô hình đầu cáp dự ứng lực căng sau 
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- Xác định vị trí đặt mổ, phương pháp tinh chiều dài cầu kết cấu nhịp ...  

- Xác định chiều cao đáy dầm 

- Mô hình Mô, Trụ 

- Mô hình dầm ngang, lan can, bản mặt cầu khe co giãn, trụ đèn, vạch kẻ đường  

- Hoàn thiện bố trí chung cầu 
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- Lý thuyết về cốt thép 

- Cài đặt, hiệu chỉnh các thông số thép 

- Bô tri thép cọc khoan nhồi 

- Bố trí thép dầm I 

- Filter thép 

- Bố trí thép bề cọc, trụ xà mũ tưởng tai, gối, mố. 
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- View Template, Phasing, Filter, Shared Parameter  

- Đặt tên Section Name, Filter Name 

- Quản lý View, Sheet 

8 - Thực hành hoàn thiện, giải đáp thắc mắc. 
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- Dim, tag bản vẽ 

- Tạo các family dim, tag, kí hiệu 

- Tao các Line types. patterm 
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- Bóc tách khối lượng, xuất file khối lượng sang Excel 

- Cơ bản về Naviswork và kiểm tra xung đột thép 

11 - In ấn, kiểm tra, chỉnh sửa và hoàn thành khóa học. 

 


