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BIM: CO TO JEST?  
I CO MOŻNA DZIĘKI NIEMU OSIĄGNĄĆ?

Zrozumienie Modelowania Informacji o Budynku: Metoda,  Znaczenie i Zalety
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PODSTAWOWE WYMAGANIA
Zrób Miejsce Nowym Sposobom Myślenia.

Metoda BIM opiera się o otwartość, zaufanie i współpracę. 
Te cechy tworzą podstawę dla pomyślnego wdrożenia 
i zrealizowania.

Metodologia procesu i wzajemne oddziaływanie między 
wszystkimi składnikami są na pierwszym miejscu.

Nie jest wymagane specjalne oprogramowanie lub wyjątkowa 
moc obliczeniowa, choć pewne umiejętności IT są naturalnie 
użyteczne.

Przede wszystkim, wymaga to nowego sposobu myślenia 
i postrzeżenia rzeczywistości.

METODA PRACY BIM
Zintegrowana Praca, Zoptymalizowane Procesy.

BIM (Modelowanie Informacji o Budynku) to nowa metoda 
pracy w budownictwie ze zintegrowanym podejściem do 
współpracy z partnerami.

Jest on używany do kontrolowania i zarządzania projektami 
budowlanymi na podstawie cyfrowego modelu budynku 
w celu zoptymalizowania przebiegu pracy w całości.

W rezultacie, projekty osiągają korzyści, takie jak wyższy 
poziom przejrzystości poszczególnych etapów procesów, 
większą efektywność planowania, oraz zwiększone 
bezpieczeństwo kosztów.
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Centralna pula danych jako wspólna podstawa modelu 
(BIM)

Przedstawienie 1:1 każdego planu obiektu i jego 
aktualnego stanu

Standardowy „język” (neutralny format pliku) do 
komunikacji

Intensywna koordynacja

Analiza procesu interdyscyplinarnego przez cały cykl 
projektu

Interakcja pojedynczych komponentów modelu

PODSTAWOWE ASPEKTY
Jak to działa.

Filozofia metody BIM opiera się na następujących 
zasadach:

Architecture

Reinforcement

HVAC

Precast 
elements

Construction 
progress

Cost planning

Facility  
management

Static model

Adm
inis

tra
tio

n

Implementation

Planning
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PORÓWNANIE
Zarządzanie Projektem Tradycyjne vs. Zgodne z BIM

Tradycyjne zarządzanie projektem (oparte o rysunki) 
Przy tradycyjnym zarządzaniu projektami, informacje są 
rozproszone pośród wiele dokumentów planistycznych 
i indywidualnych, z których każdy przedstawia tylko 
jeden aspekt. 

Zamówienie Wersja Robocza
Planowanie

Realizacja
ZarządzanieRezultat 

Realizacja jako 
rysunek pośredni 

KonceptualizacjaSpecyfikacje

Rewizja dokumentacji
planowania

Konkrety- 
zacja

Oddzielne 
informacje szczegółowe Przekład stanu

rzeczywistego

Statyczne

Pośrednie

Rozległa dokumentacja 
statyczna
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PORÓWNANIE
Zarządzanie Projektem Tradycyjne vs. Zgodne z BIM

Zarządzanie projektem zgodnie z BIM (oparte o model) 
Dla porównania, zarządzanie projektami zgodnie z BIM 
jest zorientowane wokół modelu. Wszystkie dokumenty 
pochodzą z modelu BIM jako centralnej bazie danych.

KonceptualizacjaSpecyfikacje

Realizacja jako 
model prototypowy  
bezpośrednio

Transfer do modelu
budynku

Konkrety- 
zacja

Wyszczególnienie
przedstawienie stanu
rzeczywistego

Ciągła aktualizacja

Zamówienie Wersja Robocza Planowanie Realizacja ZarządzanieRezultat 
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KORZYŚCI DLA
PROJEKTÓW

Krótszy czas trwania projektu

Bezpieczeństwo planowania i kosztów

Unikanie błędów planowania i ryzyka

Pewna podstawa podejmowania decyzji

Ogólne obniżenie kosztów

Wyższa jakość planowania

KORZYŚCI
Ponieważ BIM jest przyszłością.

Niezależnie od indywidualnych powodów, zainwestowanie 
w BIM jest opłacalne i czyni, że Państwa organizacja staje 
się przyszłościowa.

Dodatkowo, w ciągu najbliższych lat wielu inwestorów 
publicznych w Europie sprawi, że BIM stanie się 
obowiązkowy, przekształcając je w wymóg złożenia 
zamówienia i centralną metodę zarządzania projektem.
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Osoby mogą stanąć w obliczu nowych wymagań przy 
organizacji pracy.

Muszą więc być przygotowane na zmiany i kwestionowanie 
przyjętych procesów i struktur. Jest to jedyna droga do 
internalizacji i „doświadczenia” BIM-u.

Skoro różniące się oprogramowanie jest często używane do 
BIM, pewne umiejętności IT są zaletą, a współpraca 
interdyscyplinarna wymaga głębszej wiedzy technicznej w 
konkretnych branżach i chęć pracy z sąsiadującymi 
dziedzinami

WYMAGANIE
Podstawa: Model 3D

W odróżnieniu od tradycyjnego planowania w oparciu 
o rysunki, zarządzanie projektami zgodnie z BIM jest
zorientowane wokół modeli.

Jeśli Państwo nigdy wcześniej nie pracowali w 3D, to 
przejście na BIM zoptymalizuje przepływ pracy wszystkich 
użytkowników.

Stosując ten sam proces myślenia co planiści, model jest 
stworzony jako podstawa, z której można otrzymać 
poszczególne rysunki (widoki, detale, itp.) i oceny (kosztów, 
ilości, itp.).
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WIELOWYMIAROWE 
PLANOWANIE Z BIM  

Wymiary BIM: Dane Przestrzenne, 
Czas, Miara i Koszty
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CAD jako narzędzie do modelowania

Gdy CAD jest stosowany jako narzędzie do modeli 3D, 
przedstawienie przestrzenne jest przenoszone
bezpośrednio na ekran.
Tutaj mysz staje się narzędziem do modelowania, a ekran 
przestrzenią wirtualną. Rzuty, widoki, i przekroje mogą być 
uzyskane z modelu budynku. Praca w 3D jest ogromnym 
pierwszym krokiem w kierunku wartości dodanej przez 
BIM.

CAD jako narzędzie BIM

Gdy CAD jest stosowany jako narzędzie BIM, elementy 
objętościowe są przekształcane na odpowiedniki 
prawdziwych komponentów. 
Istota i struktura obiektu/komponentu może być precyzyjnie 
zdefiniowana. Cały budynek jest utworzony 
z indywidualnych „komponentów” zmontowanych. W 
dodatku do pochodnych geometrycznych, możliwa jest 
również ocena miary i parametrów obiektów z BIM.

WYMIARY W CAD
Wszystkie drogi prowadzą do BIM

CAD jako cyfrowa deska kreślarska

Praca w 2D – wielu użytkowników wciąż używa CAD 
w najprostszej postaci.

W ten sam sposób co w konwencjonalnych rysunkach 
architektonicznych, mysz jest używana jako ołówek, a ekran 
jak papier. Widz koncepcyjnie stawia widoki, rzuty i przekroje 
razem w jeden przedmiot.
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WYMIARY W BIM
Zintegrowane informacje dodatkowe
2D:
Rysunek „płaski” jest niewystarczającym sposobem na 
opisanie trójwymiarowego przedmiotu, więc dokumenty 2D 
nadają się tylko do przekazywania dużej ilości informacji. BIM 3D – dane przestrzenne:

Element może być kompletnie opisany geometrycznie jeśli 
obiekty są modelowane w 3D a nie 2D. Co więcej, 
szczegółowe informacje dodatkowe mogą być przyłączone 
do tych obiektów – takie jak materiał lub powierzchnia.

Dane obiektu

Dane obiektu

Dane obiektu

Dane obiektu

Konwencjonalne widoki 2D
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WYMIARY W BIM
Przegląd czasu i kosztów.

BIM 4D – komponenty interakcji i czasu:
Trzy wymiary przestrzeni (X, Y, i Z) są poszerzone w 4D 
z komponentami czasowymi, przypisując wszystkie elementy 
modelu do procesów w harmonogramie. W ten sposób czas 
przygotowania i postęp budowy można również przedstawić 
w modelu.

BIM 5D – miara i koszty:
Opierając się na czas, w 5D koszty są dodawane jako 
kolejny składnik. Poszczególne elementy modelu stanowią 
podstawę ilości, które są przypisane lub powiązane 
z cenami. W ten sposób postęp kosztów konstrukcyjnych 
można również uwidocznić za pomocą symulacji 5D, 
w dodatku do chronologicznego rozwoju konstrukcji.

Koszt

Miara

Czas

Ilości
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GDY JUŻ ZACZNIESZ
Zastosowanie BIM: Stwórz Plan Projektu, 
Określ Obowiązki
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ZARZĄDZANIE PROJEKTEM
 Dotrzyj do szczegółów wcześniej

W zasadzie BIM nie zmienia procesu wykonania 
i zarządzania projektem, jego celem jest obniżenie kosztów 
w każdej fazie planowania.

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM ZGODNIE Z BIM: OPARTE O MODEL

TRADYCYJNE ZARZĄDZANIE PROJEKTEM: OPARTE O RYSUNKI

PROJECT TIMETABLE
PLAN PROJEKTU
Bindingly De ine Parameters. Określenie kosztów

Intensywna i interdyscyplinarna współpraca w BIM wymaga 
koordynacji oraz porozumienia od samego początku 
projektu, używając planu zarządzania projektem, który 
będzie wiążący dla wszystkich uczestników w ramach 
umowy.

Plan ten określa wszystkie parametry i dane graniczne 
w szczegółach, a także definiuje obowiązki i zadania 
koordynacyjne w zespole, określenie rodzaju i sposobów 
wymiany danych, cykle wymiany i planowania regularnych 
spotkań dla podjęcia inwentaryzacji, sprawdzenie i w razie 
potrzeby dostosowanie parametrów.

Zawartość planu zarządzania projektem można najlepiej 
podsumować :

KTO (odpowiedzialność) dostawcy 
CO (format plku, struktura, zawartość) do 
KOGO (osoba do kontaktu, przepływ informacji) w 
JAKIEJ formie (poziom szczegółów) 
KIEDY (plan)?
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BIM modeler*
Jako osoba która tworzy model, jest 
odpowiedzialna za modelowanie 
prawidłowo odpowiednich elementów 
i obiektów, a zatem potrzebuje dogłębnej 
wiedzy o tym, jak poradzić sobie 
z oprogramowaniem.

OBOWIĄZKI
Przypisywanie roli.

Aby współpraca działała prawidłowo ważne jest, aby każda 
osoba znała dokładnie swoją rolę i obowiązki w zakresie 
całego procesu. Jest to określone na początku projektu 
w szczegółowym opisie usług, zarówno po względem 
zawartości i pod względem zasobów, i generalnie jest 
zorganizowany hierarchicznie.

Nawet z projektami BIM, struktura organizacyjna musi 
być dostosowana do odpowiednich wymagań 
projektowych, a zespół i role odpowiednio ustalone.

BIM coordinator
Osoba odpowiedzialna za wewnętrzna 
koordynację w obrębie danej dyscypliny 
i zapewnianie jakości danego modelu lub 
modeli.
BIM manager
Osoba odpowiedzialna za wdrożenie 
strategii BIM na podstawie wymagań 
inwestora, oraz przy zapewnianiu jakości 
i koordynacji wszystkich modeli 
w wielobranżowym projekcie.
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KORZYSTANIE Z BIM.
Model budynku jako zbiór informacji 
i platforma danych
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Utworzenie modelu:
Strukturyzacja danych projektu
Modelowanie komponentów i innych obiektów
Załączanie parametrów i obmiarów
Kompilacja obiektów w jeden model budynku

• Wyprowadzanie rzutów, przekrojów i widoków
z modelu

• Ocena geometrii i informacji zawartych w obiektach

Cykl pracy:
Przekazanie modelu budynku
Sprawdzanie i koordynacja w partnerami planowania
Weryfikacja, aktualizacja i detalowanie
Drugie przekazanie i koordynacja zmodyfikowanego 
modelu konstrukcyjnego

Jakość modelu BIM jest kluczowa aby projekt, jako 
całość, się powiódł.

MODEL BUDYNKU
Centralna platforma danych dla wszystkich branż.

Centralnym punktem zarządzania projektami zgodnie z BIM 
jest model budynku jako zbiór informacji i platforma danych 
dla wszystkich parametrów i obmiarów związanych 
z projektem.

W całości, zawiera nakładkę specjalistycznych modeli 
z poszczególnych branż, z których każda z nich może 
zawierać informacje przydatne i służy jako podstawa do 
podejmowania wszystkich decyzji przez wszystkich 
uczestników procesu. 

Model jest tworzony, utrzymywany i aktualizowany 
w cyklicznym przepływie pracy powtarzających się 
czynności, przy czym natężenie informacji i ich stopień 
szczegółowości stale rośnie.
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GŁĘBOKOŚĆ MODELOWANIA
Sensowne zdefiniowanie poziomu szczegółowości

Poziom szczegółowości związany z każdym obiektem 
i modelem budynku jest opisany przez Poziom 
Szczegółowości (Level of Development). To definiuje 
zawartość informacji modelu do dalszej ewaluacji i przekazu.

Tylko te elementy które mają być wykorzystane później 
i ewentualnie ewaluowane w planach przestrzennych, 
zestawieniach drzwi itp. powinny być modelowane.
Rodzaj modelowania wpływa na możliwości ewaluacji. 
Jeśli analiza 4D jest pożądana, to poszczególne 
komponenty również powinny być podzielone.
Nie wszystkie komponenty ewaluowane muszą być 
modelowane. Większość może być załączona do 
elementów modelu jako atrybuty lub charakterystyki.
Przed rozpoczęciem projektu, wymagany poziom 
szczegółowości powinien być uzgodniony z użyciem 
katalogu kryteriów.

Jako zasada, obiekty o średnicy mniejszej niż 5 cm nie są 
modelowane w 3D.

GŁĘBOKOŚĆ DETALI
Jaki sposób ewaluacji jest pożądany?

Koncepcja

Realizacja

Wersja Robocza

Produkcja

Inne dane 
obiektu

Inne dane 
obiektuobiektu

Powinien być sensownie wyważony, skoro modele 
próbne często są przeładowane szczegółami.
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BIM OZNACZA
WSPÓŁPRACĘ.
Współpraca, Kooperacja, 
Komunikacja
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KOLABORACJA
Kompilowanie, zatwierdzanie, i poprawianie informacji.

Intensywna współpraca, kooperacja, i komunikacja stanowią 
istotne aspekty metody BIM i łącznie stanowią wielką różnice 
w projektach w porównaniu do tradycyjnego zarządzania 
projektami. W regularnych odstępach czasu, zdefiniowanych 
w planie zarządzania projektem, modele wyspecjalizowane 
dla poszczególnych branż są…

Kompilowane w platformie współpracy.

Sprawdzane pod względem jakości informacji i użyteczności.

Rozszerzone gdy błędne informacje są przetwarzane przez 
branże odpowiedzialne i udostępniane ponownie.

Kompilowane do modelu koordynacji, omawiane, 
zatwierdzone, i poprawiane.

Z zarządzaniem projektami zgodnym z BIM wszystkie 
uzgodnienia i dyskusje odbywają się na podstawie modelu 
3D a nie rysunków 2D.

To powoduje ciągły wzrost informacji przez cały termin 
realizacji projektu, co może być używane w wykonaniu 
późniejszych różnorodnych formach.
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CLOSED BIM określa ograniczone zastosowanie metody 
BIM w projekcie. Ograniczenie skutkuje w definicji 
produktów i formatach przez indywidualnych producentów 
oprogramowania.

Korzyści:
Brak konieczności konwersji danych
Mały wysiłek przy koordynacji

Wady
Konieczność korzystania z produktów jednego 
dostawcy 
Ograniczony wybór dostępnych aplikacji 
Ograniczenia z międzybranżową współpracą 
Najczęściej tylko możliwość ograniczenia do 
jednego zakresu 
Brak narzędzi do projektów specjalnych

RODZAJE WSPÓŁPRACY
Closed czy Opened?

Inicjatywa OPEN BIM to stowarzyszenie wiodących 
producentów oprogramowania branży budowlanej z celem 
umożliwienia wszechstronnej współpracy na podstawie 
neutralnego i otwartego standardu. IFC i BCF tworzą 
techniczną podstawę jako neutralne formaty danych. Oznacza 
to, że każdy z użytkowników może używać oprogramowanie 
swojego wyboru, a zatem dostęp to dużego zasobu różnych 
produktów. Rosnąca liczba międzynarodowych, otwartych 
standardów i popyt na nie gwarantuje komunikację między 
poszczególnymi produktami w dłuższej perspektywie.

Korzyści:

Obszerny i stale rosnący wybór produktów 
Narzędzia dostosowane do danego projektu 
Swobodny wybór partnerów planowania 
Standaryzacja i zastrzeżenie standardów jakości 
Dostęp do danych niezależnie od programu

Wady:
Zależne od międzynarodowej standaryzacji
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SOFTWARE
Modelowanie, koordynacja i narzędzia do analizy.

BIM nie jest pakietem oprogramowania; pakiet 
oprogramowania może być zdolny do pracy BIM i tym samym 
wspierać metodę BIM w zakresie wdrażania i stosowania. 
Istnieją trzy różne rodzaje programów, które mogą być 
wykorzystywane we współpracy ze sobą:

Narzędzia modelowania: Oprogramowanie w którym dane 
i informacja może być generowana/modelowana i 
analizowana za pomocą zintegrowanych narzędzi 
Narzędzia koordynacji: Oprogramowanie do koordynacji 
danych z dodatkowymi funkcjami do sprawdzania i 
współpracy.
Narzędzia analizy współpracy: Oprogramowanie do 
oceny danych modelu, które mogą być zintegrowane 
w narzędziach modelowania.

CO OFERUJE ALLPLAN?
Precyzyjne, praktyczne wsparcie.

Allplan jest pionierem, partnerem, i dostarcza 
rozwiązania BIM „wyprodukowane w Niemczech” od 
wielu lat. Naszym celem jest intensywne zaangażowanie 
na rzecz naszych klientów i precyzyjne, praktyczne 
wsparcie dla lokalnych wymagań.

Wspieramy i zachęcamy rozwój BIM na arenie 
międzynarodowej, z Europą jako główny cel. Na poziomie 
firmy i produktu, Allplan konsekwentnie skupia się na 
otwartości, elastyczności, transferze wiedzy i współpracy.

Dogłębne informacje na temat BIM z Allplan
• Pobierz nasze kompendium BIM
• Uczestnicz w naszych webinarach: www.allplan.com
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