


Technologia BIM w projektowaniu architektonicznym
teoria, możliwości, przykłady



Spis prezentacji
• przedstawienie możliwości 

technologii BIM – baza danych o 
projekcie,

• modelowanie budynku od koncepcji 
do projektu budowlanego,

• studium problemów towarzyszących 
projektowaniu i ich rozwiązanie przy 
pomocy BIM,

• wstęp do współpracy 
międzybranżowej,

• raporty i podsumowanie.
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Technologia BIM pozwala na 
każdym z etapów istnienia 
obiektów, od koncepcji poprzez 
realizację kończąc na zarządzeniu 
obiektem, na:
• Koordynacje działań 

projektowych miedzy 
wszystkimi branżami, co 
zmniejsza prawdopodobieństwo 
wystąpienia błędów 
projektowych

• Skrócenie czasu projektowania
i realizacji obiektów

• Uzyskanie bardzo dokładnej 
dokumentacji wraz
z dziesiątkami detali

• Analizę kosztów i ilości 
materiałów 

• Efektywne zaplanowanie 
budowy

• Planowanie serwisów
i remontów

Czym jest BIM?





















Obliczenia projektowe - DIALux

DIALux - prezentacja obliczeń

Po zaimportowaniu pliku w programie Dialux otrzymujemy zdefiniowane pomieszczenia (geometria, budowa) 
przygotowane do rozpoczęcia projektu oświetleniowego w Dialux.





Zgodność z 
obowiązującymi 
normami







Automatyzacja procesów projektowych















http://elitecad.pl/2016/07/19/wiezba-dachowa-elementy-konstrukcyjne-i-rodzaje/



Fizyka budowli w budownictwie





Biblioteki na www okien / drzwi







Zadaniem BIM jest:
- uproszczenie i skrócenie procesów 
związanych z budową, eksploatacją i 
zarządzaniem obiektami budowlanymi;
- minimalizacja kosztów i nakładu pracy;
- minimalizacja błędów projektowych i 
wykonawczych;
- wczesne wykrywanie i eliminacja 
elementów mogących stwarzać zagrożenie 
życia i zdrowia.

Zalety stosowania BIM:
1) Eliminacja błędów geometrycznych dzięki modelowi 3D;
2) Wykrywanie kolizji i niezgodności na wczesnym etapie 
projektowania;
3) Szybkie i wygodne wprowadzanie zmian w modelu;
4) Dokładny model obliczeniowy skraca czas analizy 
statyczno-wytrzymałościowej;
5) Możliwość prowadzenia analizy kosztowo-materiałowej 
podczas modelowania;



Współpraca i koordynacja branżowa (off-line / e-mail’owo) 

Konstruktor lub instalator mogą pracować na 
podłączonej kopii modelu architekta z której kopiują 
wybrane, istotne dla nich elementy.

Architektura Konstrukcje Instalacje

Zmiany w projekcie 
architektonicznym 
są monitorowane 
przez program.









Współpraca grupowa na wspólnym centralnym modelu (LAN / A360 / BIM360 / chmura) 

Rozpoczęcie współpracy 
(współdzielenia) 
następuje poprzez 
uruchomienie i 
skonfigurowanie zadań.

Instalacje



Narzędzia BIM dla projektanta

Przeglądarki IFC umożliwiają miedzy 
innymi:

• Łączenie projektów wielu branż poprzez 
pliki w formacie IFC

• Nawigacja 3D, przycięcie widoku, 
kolorowanie obiektów i zmiana ich 
przeźroczystości

• Oznaczanie widoku, pomiary

• Sprawdzanie kolizji

• Dodawanie notatek



Projektowanie instalacji kanalizacyjnych



Projektowanie instalacji wodnych



Bremnes ungdomskule og svømmehall w Bømlo

Lokalizacja: Bremnes, Norwegia

Inwestor: Gmina Bømlo

Generalny Wykonawca: Engelsen Bygg

Architekt: Vikanes Bungum Arkitekter

Powierzchnia: 8370 m²

Faza projektowa: Wrzesień 2016 – Maj 2017

Etap:
Projekt zakończony,

obiekt w trakcie realizacji



Koordynacja międzybranżowa: 
Solibri Model Viewer/Checker

Solibri Model Viewer - darmowe oprogramowanie fińskiej firmy
Solibri (mającej w ofercie również Solibri IFC Optimizer - dostępne w
Revit Store oraz płatne Solibri Model Checker). Umożliwia łatwy
przegląd modeli ifc (niestety wersja Viewer nie umożliwia łączenia
wielu modeli IFC – opcja dostępna w płatnym Checker), eksport do
formatu BCF, łatwe przeglądanie raportów kolizji bezpośrednio
w programie Revit - poprzez doinstalowanie dodatku BIMcollab .
Solibri współpracuje również z modelami IFC4.

BIM collab –
dodatek do Revit

BIM kiosk





IDM – INFORMATION DELIVERY MANUAL

LEVEL OF DEVELOPMENT

• STANDARD AMERYKAŃSKI

LEVEL OF DEFINITION

• STANDARD BRYTYJSKI

• DZIELI SIĘ NA:

• LEVEL OF DETAIL – GRAFIKA

• LEVEL OF INFORMATION - DANE

ISO IFC MVD IDM IFD BCF COBie PAS1192 STANDARYZACJA W PROCESACH BIM

ŻRÓDŁO: www.bdcnetwork.com

autor: SZYMON ŻUR | azurdesign.pl



ORGANIZACJE STANDARYZUJĄCE

ISO IFC MVD IDM IFD BCF COBie PAS1192 STANDARYZACJA W PROCESACH BIM

MIĘDZYNARODOWO

EUROPA WIELKA BRYTANIA

POLSKA BIM W USA

BIM WIELKIEJ BRYTANII

autor: SZYMON ŻUR | azurdesign.pl



GLOBALNE STANDARDY

• AIA – INTERNATIONAL ALIANCE FOR INTEROPERABILITY

• BUILDING SMART

• OPEN BIM

ISO IFC MVD IDM IFD BCF COBie PAS1192 STANDARYZACJA W PROCESACH BIM

• STANDARDY DLA 
WSZYSTKICH

autor: SZYMON ŻUR | azurdesign.pl



Wskaźnik cyfryzacji gospodarki Polskich branże na tle średniej europejskiej



• jeden z największych 
działów gospodarki

• zużywa do 50% zasobów 
energii, ogromne zużycie 
surowców

• duży udział pracy ludzkiej, 
mały poziom (brak) 
automatyzacji

• spadająca wydajność w 
procesach budowlanych 

Koszty w cyklu 
życia obiektów 
budowlanych 



BIM – wpływ na kształtowanie kosztów procesu inwestycyjnego 
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BIM to źródło informacji dla CYFRYZACJI BUDOWY

- Co mogę uzyskać z poprawnego 
modelu obiektu w technologii 
BIM?

- Jak przystosować model BIM
na cele budowy?

- Jak wyeliminować kolizje
z projektu?

- Dlaczego symulacja procesu 
budowy w oparciu o model BIM
i harmonogram jest ważna?

- Dlaczego Inwestor dopłacając 
do projektu w BIM tak naprawdę 
zyska?



Słowem wstępu o różnicach pracy w CAD vs BIM

CAD BIM

DANE GEOMETRYCZNE

- Linie 
- Łuki
- PowierzchnieBAZA 

DANYCH

Polecenia CAD

ATRYBUTY

Dodatkowe 
aplikacje

Wyselekcjonowane dane do 
tworzenia kolejnych rysunków, ilości 
itp.

Zmienne obiektowe

- Wewnętrzne
- Parametry
- Formuły matematyczne

Funkcje

- Zestawienia ilości
- Sortowanie
- Galerie obrazów
- Arkusze wydruków

Polecenia 
użytkownika

Baza 
danych 

(serwer)

Wydajny 
silnik





Jak stworzyć poprawny model BIM?

• Jakie informacje z modelu będą wykorzystywane na kolejnych etapach 
Inwestycji?

• Kto będzie korzystał z modelu?

• W jaki sposób model i informacje w nim zawarte będą przekazywane 
pozostałym uczestnikom przedsięwzięcia?



Zasady poprawnego modelowania
1. Model powinien być umieszczony w odpowiednim miejscu przyjętego układu odniesienia
2. Wprowadzenie stałych (nieedytowalnych) powiązań pomiędzy modelem a jego otoczeniem 

powinno mieć miejsce dopiero w momencie przekazywania gotowego, sprawdzonego modelu
3. Kondygnacje i poziomy powinny być odniesione do „0” projektowanego budynku
4. Obiekty powinny mieć nadane odpowiednie typy – dzięki czemu obiekty zostaną automatycznie 

odpowiednio sklasyfikowane w strukturze modelu
5. Wszystkie elementy pełniące funkcję nośną muszą zawierać stosowną informację o tym fakcie
6. Obiekty w modelu muszą należeć do kondygnacji, na której występują
7. Ustawienia opisów poszczególnych obiektów i ich parametrów muszą być spójne z ustaleniami i 

standardami przyjętymi przed fazą projektową
8. Każda z branż modeluje swój zakres na swoim modelu korzystając z odpowiednich podkładów tzw. 

„linków”
9. Za koordynację modelu i prac projektowych i modelu złożonego w spójną całość odpowiada jedna 

osoba
10.Przy zmianach w obiektach np. zmiana wymiarów drzwi należy pamiętać o edycji obiektu, starać się 

nie usuwać i wstawiać nowego.



Zestawienia czyli potężne narzędzie w rękach 
projektanta i kadry nadzoru budowy
• Stała kontrola postępu prac i ich zaawansowania

• Obmiary robione w kilka minut

• Przedmiary robione w kilka minut

Czyli połączenie modelu
z arkuszami kalkulacyjnymi

Niemożliwe ??



Case Study

• Zastanówmy się ile zajęłoby nam czasu przygotowanie przedmiarów 
dla budynku jak przedstawiono poniżej (w zakresie żelbetów)

Tradycyjnie z rzutów i przekrojów ???



BIM’owo

Pierwsze 3 kliknięcia myszki

Kolejne 2 kliknięcia myszki

Czynności powtarzamy dla słupów, belek, stropów 

Czas potrzebny na przygotowanie kompletnego przedmiaru z 
rozbiciem na grubości elementów z podziałem na poszczególne 
kondygnacje – około 10 minut



Instalatorzy też mogą tworzyć potrzebne zestawienia !!!



Dodajmy trochę warunków logicznych i operacji matematycznych do naszych zestawień







Przystosowanie modelu 
BIM na cele budowy
• Musi powstać model złożeniowy 

wszystkich branż, a także każdy z 
modeli złożeniowych musi posiadać 
możliwość otwarcia jako osobnego 
branżowego modelu

• Model przekazany dla budowy musi 
mieć możliwość wprowadzenia 
elementów/obiektów 
wykorzystywanych typowo przez 
budowę np. szalunki, zabezpieczenia 
bhp, zaplecze kontenerowe, żurawie 
itp..

• Przystosowaniem modelu na cele 
budowy zajmuje się osoba z kadry 
nadzorującej budowę, 



Na budowie potrzebujemy w BIM’ie np. zaszalować 
ścianę i policzyć ilości potrzebnych szalunków



Koordynacja branż na etapie projektowania









Koordynacja
Przykład z tworzenia raportu w Tekla BIMSight

.



Wykrywanie kolizji



Symulacja procesu budowy – harmonogramy 
4D, 5D

Harmonogram 4D to : Model 3D + Czas

Harmonogram 5D to : Model 3D + Czas + Koszty





Przygotowanie
Modelu do 
symulacji 
procesu 
budowy









❖ Język angielski

Większość dostępnych materiałów i szkoleń jest dostępna w języku angielskim więc znajomość
tego języka na podstawowym/dobrym poziomie jest niezbędna

❖ Oprogramowanie

Naucz się obsługi oprogramowania najpopularniejszego w twoim rejonie (lub rejonie gdzie
zamierzasz szukać pracy) oraz zgodnego z twoimi zainteresowaniami.

• zacznij od literatury

• poszukaj grupy o podobnych zainteresowaniach – wspólnie łatwiej rozwiązuje się
problemy

• twórz każdy projekt na studiach w środowisku BIM (choćby najprostszy) – będzie
wymagało to rozwiązania konkretnego zagadnienia, co zajmie bardzo dużo czasu w fazie
początkowej nauki, a przyniesie to znaczną korzyść w pracy zawodowej

• dopiero, gdy poczujesz że masz już podstawy (myśl o stworzeniu modelu nie przyprawia
Cię o dreszcze) udaj się na szkolenie, które usystematyzuje Twoją wiedzę

❖ Praca

Szukaj praktyk/staży/pracy zgodnej z twoimi zainteresowaniami i nie zamykaj się na jeden rodzaj
oprogramowania – nauka każdego następnego jest prostsza.



Stanowiska pracy związane z BIM (najczęściej spotykane)

❖ Asystent projektanta • stanowisko najczęściej spotykane na rynku „dla początkujących”

• pozornie nie związane z BIM – wymaga znajomości wiedzy technicznej oraz znajomości
oprogramowania

• daje możliwość rozwoju zarówno w kierunku związanym z BIM oraz kierunku pracy o charakterze
projektowym / wykonawczym

❖ BIM Modeler
• stanowisko które coraz częściej pojawia się w firmach wykonawczych oraz „około” projektowych

• praca daje możliwość poszerzania wiedzy oraz obsługi dużej ilości różnego rodzaju oprogramowania

• praca daje szerokie możliwości rozwoju zarówno na rynku budowlanym jak i około budowlanym

❖ Lider BIM
• stanowisko wymagające znacznego doświadczenia w pracy na modelach i modelowaniu

• praca polega na koordynowaniu prac zespołu / zespołów modelerów

• praca wymaga dużej samodyscypliny, nastawienia na cel oraz charakteru „przywódcy”

❖ BIM Koordynator • stanowisko wymagajcie znajomości procesu inwestycyjnego (zarówno od strony projektowej jak i
wykonawczej)

• rola wymagająca dużych zdolności mediacji oraz skłonności do współpracy

• konieczna jest znajomość wszystkich branż procesu inwestycyjnego (w stopniu koniecznym do
wykonywania obowiązków)

❖ BIM Manager • osoba mająca duże doświadczenie związane z zagadnieniami szeroko pojętego BIM

• osoba odpowiedzialna za projektowanie procesów BIM zachodzących w danej organizacji oraz
poszczególnych projektach



Dziękujemy i zapraszamy do dyskusji!


