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Z łożoność budynków, wąskie ramy 
czasowe, ekonomiczne naciski 
ze strony inwestorów pchają ca-

ły sektor budowlany w kierunku prefa-
brykacji, niejako „produkcji” budynków. 
Sektor konstrukcji stalowych jest wręcz 
uzależniony od tej formy budowania. Ce-
chą charakterystyczną elementów prefa-
brykowanych odróżniającą je od innych 
dostępnych produktów jest to, że są one 
poniekąd „szyte na  miarę”, tzn. indy-
widualnie tworzone pod dany projekt. 
W terminologii angielskiej stosowane 
jest określenie engineered to order (ETO), 
tzn. produkowane/projektowane pod za-
mówienie. 
Obiekty ETO wymagają od producen-
ta współpracy z projektantem, tak aby 
wytworzone komponenty wpasowały się 
bezkolizyjnie w budynek. Projektowanie 
i koordynacja 2D CAD są wysoce podat-
ne na błędy, czaso- i pracochłonne. Na-
przeciw tym problemom wychodzi BIM, 
dodatkowo oferując dużo, dużo więcej. 
Odejście od renesansowego sposobu bu-
dowania, w którym cały proces był scen-
tralizowany w postaci mistrza budowlane-
go, jest nieodwracalne. Wiedza budowlana 
została podzielona na osobne wyspecja-
lizowane sektory. Projektant i producent 
obecnie komunikują się między sobą 
za pomocą rysunków warsztatowych (ang. 
shop-drawings). Współpraca między po-
szczególnymi uczestnikami procesu jest 
daleka od ideału. Typowy przepływ infor-
macji został pokazany na rys. 1. Jak widać, 
cykl ten jest dosyć rozbudowany.
Część firm trudniących się prefabrykacją 
posiada zespół odpowiedzialny za two-
rzenie rysunków warsztatowych wraz 
z  obliczeniami, niektórzy zajmują się 
jedynie produkcją elementów i ich do-

Podstawowe zalety 
zastosowania BIM w prefabrykacji
BIM wspiera różne etapy procesu wska-
zanego na rys. 1, zaliczają się do nich:
– Ofertowanie i marketing – ofertowa-

nie zajmuje dużą część czasu i eko-
nomii firmy. BIM wspiera tutaj trzy 
podstawowe obszary: 
• szybkie dopasowanie opcji projek-

towych; 
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starczeniem na budowę oraz montażem. 
Niezależnie od zakresu oferty danej fir-
my może ona zyskać na wdrożeniu BIM 
w swoją działalność. 
BIM jak dotąd wykorzystywany jest naj-
częściej w biurach projektowych, ale jeśli 
spojrzymy na cykl życia budynku z rys. 2, 
możemy zauważyć, że BIM może być 
istotnym graczem również na etapie pro-
dukcyjnym. 

BIM w prefabrykacji
Building Information Modeling szerzej znany jest branży projektowej, jednak procesy 
prefabrykacji stalowej mogą również zostać zaadaptowane wewnątrz systemu 
BIM i zyskać na tej technologicznej rewolucji. Model może być wykorzystany 
do automatyzacji procesów budowy produkcji, projektowania czy koordynacji. 

 Rys. 1. Procesy w prefabrykacji
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awansowanej koordynacji, o  której 
wspomniano wcześniej, możemy my-
śleć odważniej o prefabrykacji. BIM 
może pomóc w rozszerzeniu oferty 
zakładu o  nietypowe rozwiązania. 
Istnienie wirtualnego budynku przed 
jego wybudowaniem ogranicza ryzyko 
związane z produkcją.

– Kontrola jakości dostawy – obecnie 
znane systemy wspierające logisty-
kę to: śledzenie za pomocą kodów 
kreskowych (ang. bar code tracking), 
RFID (ang. radio-frequency identi-
fication) czy skanowanie laserowe. 
Etykiety/ID mogą być bezpośred-
nio zintegrowane z modelem czy też 
być generowane na jego podstawie. 
Dodatkowo, gdy system zostanie 
podłączony pod aplikacje mobilne, 
zarządzanie wyprodukowanymi ele-
mentami w procesie dostaw i mon-
tażu może zostać w dużym stopniu 
zoptymalizowane. 

Wymagania ogólne dla aplikacji BIM 
pod kątem prefabrykacji
Mówienie o  BIM-ie  bez dotknięcia 
aplikacji jest bezzasadne. Dopiero przy 
zetknięciu z konkretnymi narzędziami 
możemy realnie dyskutować o możliwo-
ściach i korzyściach BIM-u. 
Do najważniejszych funkcji, jakie musi 
spełnić oprogramowanie BIM, tak aby 
było ono przydatne w procesie prefabry-
kacji stalowej, należą: 
– Parametryczna zależność między ele-

mentami – opcja generacji połączeń 
stalowych i  świadomość obiektów 
o swoim położeniu względem siebie, 
np. połączenie dwóch belek równo-
legle/prostopadle/pod kątem i na tej 

od nas, aby były one w większym 
odstępie, np. rury, które potrzebują 
odpowiedniej przestrzeni na zaizo-
lowanie; 

• kolizję logiczną (ang. logical clash) 
– dotyczy głównie wykonalności, 
gdzie pewne komponenty blokują 
możliwość montażu/dostępu przy 
konserwacji elementu; np. otwór 
drzwiowy jest zbyt mały, aby eki-
pa robotników mogła wnieść piec 
do kotłowni. 

– Gdy koordynacja jest niepełna, kolizje 
zaskakują wykonawcę już na budowie. 
Pomijając to, na kim spoczywa odpo-
wiedzialność za popełniony błąd, ge-
neruje ona duże koszty i modyfikacje 
w projekcie, które odbiją się na pro-
ducencie. Koordynacja 2D jest bardzo 
nieefektywna i niedokładna. Model 
3D i koordynacja w programie takim 
jak np. Navisworks pozwalają obniżyć 
ryzyko związane z produkcją wadli-
wych elementów. 

– Automatyzacja produkcji – maszyny 
CNC (ang. Computer Numerically 
Controlled) to żadna nowość w proce-
sie produkcji: zastępują one człowieka 
przy cięciu (laser, water-jet), wierceniu, 
gięciu, a nawet spawaniu. Nowością 
jest sterowanie ich poprzez eksport 
danych z aplikacji BIM, a nie punk-
tów CAD. Programy takie jak Tekla 
Structures® mają interfejsy do współ-
pracy z producentami maszyn CNC. 
Przygotowany wcześniej model i de-
tale (płytki, wycięcia itp.) mogą być 
bezpośrednio wykorzystane na etapie 
samej produkcji. 

– Zwiększony poziom prefabrykacji 
i  wstępnego montażu – dzięki za-

• szybsze/zautomatyzowane przed-
miarowanie; 

• tworzenie modeli koncepcyjnych 
pod wycenę i wzbogacanie w detale 
w momencie wygrania przetargu; 
jest to również silny punkt marke-
tingowy firmy; oferowanie modelu 
3D staje się coraz częściej wymo-
giem stawianym przez inwestorów. 

– Szczegółowy projekt – BIM może 
znacznie skrócić czas generacji ry-
sunków warsztatowych. W  dobrze 
dopracowanym i doświadczonym ze-
spole BIM rysunki warsztatowe mogą 
być generowane „na ostatnią chwilę”, 
kiedy stopień pewności rozwiązań 
projektowych jest największy. Model 
jest połączony z rysunkami 2D. Każ-
da zmiana naniesiona w modelu lub 
innym widoku jest prawie automa-
tycznie aktualizowana na pozostałych 
arkuszach. Redukcja cyklu nanoszenia 
poprawek to ogromna oszczędność 
czasu, w branży stalowej szacuje się 
ją na poziomie 50%. Podstawą jest 
dobrze działający standard pracy. 

– Koordynacja – konstrukcje stalowe 
biorą udział w złożonym organizmie 
innych systemów, instalacji itp. Projekt 
idealny to taki, w którym liczba koli-
zji została zredukowana do minimum. 
W  terminologii BIM wyróżniamy 
3 rodzaje kolizji (ang. clash):
• kolizję twardą (ang. hard clash) – 

gdy dwa obiekty zajmują tę samą 
przestrzeń, bezpośrednio się ze so-
bą stykają lub też nachodzą na sie-
bie;

• kolizję miękką (ang. soft clash) – 
gdy elementy są blisko siebie, nie 
dotykają się, ale projekt wymaga 

 Rys. 2. Cykl życia budynku  Rys. 3. Wizualizacja modelu to ważna kwestia przy wyborze aplikacji
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podstawie dobranie właściwego połączenia. W wielu opro-
gramowaniach mamy dostępną bazę połączeń stalowych, 
które taką relację wykrywają. Więzy powstałe między ele-
mentami tworzą silny system, który dopasowuje się do kon-
tekstu całego projektu. Program powinien też mieć funkcję 
generacji rysunków warsztatowych na podstawie zamode-
lowanych połączeń. 

– Funkcja raportowania – możliwość automatycznej generacji 
raportów pod produkcję dla każdego elementu ETO jest 
istotną częścią prefabrykacji. Przez raportowanie możemy 
rozumieć: przygotowanie rysunków warsztatowych, prze-
kazywanie instrukcji CNC z poziomu aplikacji, tworzenie 
zestawień ilościowych i materiałowych pod zamówienia 
czy też listowanie sprzętu budowlanego potrzebnego 
do montażu. Ważna jest również możliwość grupowania 
komponentów zgodnie z kryteriami określonymi przez 
wykonawstwo, takie jak np. kolejność montażu, dostaw 
i innych klasyfikacji, na podstawie danych geometrycznych, 
jak i niegeometrycznych. 

– Interfejs do zarządzania systemem informacji – platfor-
ma do  komunikacji pomiędzy zamówieniami/kontrolą 
produkcji/dostawami jest ważnym elementem układanki. 
Najlepszym rozwiązaniem jest model ogólnodostępny dla 
wszystkich uczestników projektu na zewnętrznym serwerze, 
który odzwierciedla najaktualniejszy stan budynku (umoż-
liwia to wdrożenie systemu produkcji pull-flow zgodny 
z zasadami lean construction). Gdy dodatkowo zintegru-
jemy informację zgromadzoną w aplikacji BIM z innym 
systemem do zarządzania, jak „śledzenie za pomocą kodu 
kreskowego” (ang. bar code tracking) oraz RFID (ang. radio 
frequency identification), zyskujemy na kontroli całego pro-
cesu dostaw i montażu. 

– Interoperacyjność – obecnie nie ma pojedynczej aplikacji 
BIM, która pokryłaby zapotrzebowanie na wszystkie eta-
py życia budynku zgodnie z rys. 2. Wymiana informacji 
na zasadzie importu i eksportu to fundament powodzenia 
projektu. Dla większości sektorów format IFC będzie naj-
bardziej korzystny. W branży stalowej powszechnie korzysta 
się również z formatu CIS/2. 

– Wizualizacja informacji – model 3D jest tutaj standardem, 
więc samo istnienie geometrii 3D nie robi już na nikim 
wrażenia. Dostosowanie wyglądu tego modelu poprzez in-
teligentne kodowanie kolorem, filtrowanie modelu, widok 
przekrojów oraz szybkość samego wczytywania modelu 
to parametry, na które powinniśmy zwrócić uwagę w trak-
cie wyboru aplikacji. Przykładowo elementy stalowe mo-
gą być pokolorowane zgodnie ze swoim statusem: przed 
produkcją, w trakcie produkcji, dostarczone, zamontowane. 
Warto zwrócić uwagę na istnienie bezpłatnych przeglądarek 
3D modelu, za pomocą której możemy dotrzeć do większej 
liczby osób z technologią BIM i dzielić się zgromadzoną 
informacją. Ciekawą techniką jest również symulacja budowy 
4D, czyli geometria 3D zintegrowana z harmonogramem. 
Na podstawie takiej symulacji możliwa jest optymalizacja 
procesów dostaw i produkcji. W symulacji mogą brać udział 
nie tylko same elementy konstrukcyjne, ale również maszyny. 
Tego typu ostrożne planowanie jest szczególnie korzyst-
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ne w przypadku bardzo wąskich ram 
czasowych, np. w przypadku budów, 
które wiążą się z zamknięciem odcinka 
ruchu na czas budowy. 

– Automatyzacja – wybór aplikacji BIM 
powinien być podyktowany również 
możliwościami automatyzacji proce-
su produkcji. Dla producentów, któ-
rzy już korzystają z tych technologii 
w swoim zakładzie, wdrożenie BIM 
powinno być naturalnym kierunkiem 
rozwoju. Przedsiębiorstwa, które stoją 
przed zakupem maszyn CNC, powin-
ny zwrócić uwagę na kompatybilność 
maszyn z aplikacjami BIM. Należy 
odpowiedzieć sobie na pytania, jakich 
informacji i w jakim formacie oczekuje 
od nas maszyna CNC oraz czy wy-
brana aplikacja może taką informację 
wyekstraktować. 

Do wybranych aplikacji BIM wyspecja-
lizowanych w konstrukcjach stalowych 
należą: Tekla Structures, SDS/2 Design 
Data, StruCAD, Revit Structure, Advan-
ce Steel, 3d+, Allplan Engineering. Tylko 
nieliczne programy spełniają wszystkie 
wymienione powyżej wymogi, część mu-
si wspomagać się dodatkowymi nakład-
kami lub eksportem do zewnętrznych 
programów.

Adaptacja BIM w prefabrykacji 
Wdrożenie BIM w  przedsiębiorstwie 
wykracza poza kwestie oprogramowa-
nia, sprzętu i szkoleń ze względu na duży 
wpływ tej zmiany zarówno na ludzi, jak 
i zachodzące w firmie procesy. BIM to nie 
tylko automatyzacja istniejących operacji, 
lecz zmiana szablonu pracy i produkcji. 
Liczba osób potrzebnych do  tworze-
nia dokumentacji spadnie ze względu 
na  wzrost produktywności w  ich wy-
konaniu. Redukcja zatrudnienia może 
być niestety czynnikiem negatywnie 
wpływającym na morale zespołu, który 
powinien patrzeć przychylnym okiem 
na nowoczesne rozwiązania. Przy okazji 
adaptacji BIM mogą pojawić się nowe 
stanowiska, na które pracownicy powinni 
być otwarci. Zaangażowanie w zmianę 
powinno zapewnić im poczucie bezpie-
czeństwa. 
Warto odpowiedzieć sobie na niektóre 
pytania przed wdrożeniem BIM w firmie, 
takie jak:
• Jak nasi inwestorzy/klienci (właściciele 

budynków, biura projektowe, wyko-

nawcy) mogą skorzystać ze zwiększo-
nej efektywności produkcji w wyniku 
BIM? Jaka nowa usługa może im być 
zaoferowana? Jakie usługi dotychcza-
sowe mogą być wykonywane szybciej 
i lepiej?

• Jak możemy wykorzystać model, który 
otrzymamy od biura projektowego?

• Na  jakim etapie modele z  różnych 
branż zostaną ze sobą połączone i jaki 
poziom detalu będą one zawierać? Czy 
mam coś do powiedzenia w kwestii 
projektu? Czy jestem jego końcowym 
odbiorcą?

• Czy model przygotowywany na po-
trzeby wyceny może być wykorzysta-
ny później przy tworzeniu rysunków 
warsztatowych?

• Jak i przez kogo standardy i biblioteka 
firmy będą rozwijane? Czy będzie się 
to robić sukcesywnie na potrzeby pro-
jektu, czy też wyjściowa baza będzie 
przygotowana wcześniej?

• Jak BIM może być wykorzystany 
do  przekazywania informacji? Czy 
ograniczamy się tylko do generacji 
rysunków warsztatowych (co było-
by niewątpliwie dużą stratą), czy też 
idziemy krok dalej w wizualizacji mo-
delu 3D, co stanowi wartość dodatnią 
do dokumentacji 2D. Jeśli tak, to czy 
poinformowaliśmy o tych możliwo-
ściach osoby, które mogłyby na tym 
skorzystać?

• W  jakim stopniu obecne oprogra-
mowanie CAD zostanie wygaszone? 
Czy są nadal klienci/podwykonawcy, 
którzy nie zamierzają przejść do BIM, 
i system CAD musi być nadal w ja-
kimś stopniu obecny w przedsiębior-
stwie?

Plan adaptacji BIM 
w przedsiębiorstwie
Oto niektóre wskazówki, na które warto 
zwrócić uwagę w trakcie wdrożenia BIM:
1. Zespół nie powinien być szkolony do-

póki przedsiębiorstwo nie jest pewne 
tego, czy tuż po szkoleniu pracow-
nicy będą mogli poświęcić swój czas 
na kontynuowanie nauki. Złym po-
mysłem jest przeszkolenie, a następnie 
powrót do pracy i starych schematów. 

2. Przygotowanie biblioteki, komponen-
tów charakterystycznych, standardo-
wych połączeń itd. Elementy nietypo-
we mogą być sukcesywnie gromadzone 

od projektu do projektu. W większych 
firmach może powstać specjalne stano-
wisko odpowiedzialne za rozbudowę 
biblioteki i zarządzania nią. 

3. Dobrym pomysłem jest równole-
głe tworzenie przez osoby dopiero 
co przeszkolone modelu BIM z pro-
jektem CAD. Pozwala to na zdoby-
cie doświadczenia przez pracownika 
bez stresu związanego z dotrzyma-
niem terminów i wymagań. Pokazuje 
to również ograniczenia wiedzy zdo-
bytej na szkoleniu i stopnia nietypo-
wości własnej pracy.

4. Warto brać udział w  seminariach 
i konferencjach dla osób zaangażo-
wanych w  budowę, ale nie bezpo-
średnio modelujących projekt, lub 
je organizować. Czasami wykonawcy 
nie wiedzą, czego mogą oczekiwać 
po modelu BIM i jak z niego korzy-
stać na budowie, warto ich o tym po-
informować. Zainwestowanie w po-
szerzanie wiedzy innych może nam się 
zwrócić. Przykładowo doświadczony 
wykonawca może skorzystać z mo-
delu zamiast z rysunków, których nie 
będziemy musieli tworzyć/drukować/
wysyłać. BIM może również być dobrą 
kartą przetargową na etapie negocjacji. 

Podsumowanie
Jeżeli spojrzymy na BIM pod prefabry-
kację z czysto ekonomicznego punktu 
widzenia, to producenci komponentów 
ETO mają okazję zyskać na BIM więcej 
niż jakikolwiek inny uczestnik procesu 
budowlanego. BIM bezpośrednio do-
tyka sedna ich biznesu, umożliwiając 
wzrost produktywności na  podobnej 
zasadzie jak stało się to w branży mo-
toryzacyjnej, gdzie od  lat stosuje się 
CAM (ang. Computer Aided Modeling) 
na potrzeby produkcji. Warto zaintere-
sować się kierunkiem, w jakim podąża 
obecnie prefabrykacja, i nie przegapić 
okresu dynamicznych zmian, których 
obecnie jesteśmy świadkami w branży 
budowlanej.  q
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