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R ealizacja budowy w technologii prefabrykacji beto-
nowej znacznie różni się od budowania w tradycyj-
nej technologii, co związane jest m.in. z przenie-
sieniem zaangażowania nakładów pracy na wy-

konanie elementów składowych konstrukcji na wcześniej-
szy etap całego procesu powstawania budowli. Elementy
konstrukcji powstają w zakładzie prefabrykacji dużo wcze-
śniej przed ich planowanym wbudowaniem, a następnie
montowane są zgodnie z harmonogramem budowy. Po-
zwala to znacznie skrócić czas prac na placu budowy, co
ma ogromne pozytywne znaczenie przede wszystkim dla
inwestora i przyszłych użytkowników.

Wykorzystanie pełnego potencjału prefabrykacji wyma-
ga bardzo precyzyjnego zaplanowania przygotowania pro-
dukcji prefabrykatów, doboru szczegółowych rozwiązań
technicznych ograniczających pracochłonność montażu
oraz synchronizacji różnych prac branżowych.

Wznoszenie konstrukcji z prefabrykatów sprowadza się,
w dużym uproszczeniu, do składania jej z gotowych „kloc-
ków”, które należy ze sobą odpowiednio połączyć. Planowa-
nie budowy z prefabrykatów sprzyja mechanizacji i usyste-
matyzowaniu procesu inwestycyjnego, co prowadzi do za-
angażowania mniejszej liczby osób i skrócenia czasu reali-
zacji całego przedsięwzięcia. Szczególnie przydatnym na-
rzędziem w tym zakresie, rozwijanym o ostatnich latach, jest
Building Information Modeling (BIM) [1].

W artykule wskazano rolę BIM w poszczególnych etapach
procesu budowlanego oraz potencjał wykorzystania tej tech-
nologii we współczesnej prefabrykacji.

Planowanie inwestycji
Cały proces inwestycyjny to efekt współpracy między in-

westorem (zamawiającym), projektantami i wykonawcami.
We wstępnej fazie określane są główne założenia danego
przedsięwzięcia inwestycyjnego, w czym istotną rolę odgry-
wają uzgodnienia pomiędzy poszczególnymi uczestnikami
procesu budowlanego. Należy ustalić zakres odpowiedzial-
ności na poszczególnych etapach oraz określić sposób
współpracy i przepływu informacji pomiędzy poszczególny-
mi uczestnikami i branżystami. Od kompletności projektu
koncepcyjnego zależy, jak sprawnie przebiegnie cały pro-
ces inwestycyjny, szczególnie że każda z branż ma swoją
specyfikę i sposób wykonywania projektu. Kluczowe jest dą-
żenie do eliminowania błędów czy kolizji w związku z rów-
noległą, a często niezależną pracą nad projektem wielu
specjalistów, a interdyscyplinarna współpraca poszczegól-

nych zespołów branżowych i późniejszych użytkowników
pozwala ograniczyć liczne ryzyka związane z procesem bu-
dowlanym [2].

Projektowanie
Podczas wykonywania elementów prefabrykowanych na-

wet niewielkie niedopracowanie koncepcyjne lub wykonaw-
cze elementu jest trudne do skorygowania na etapie mon-
tażu i skutkuje dużymi kosztami programu naprawczego lub
trudnościami przy realizacji. Z tego powodu w przypadku
prefabrykacji modelowanie w 3D jest bardzo użytecznym
narzędziem, szczególnie przy coraz bardziej skomplikowa-
nych i odważnych realizacjach (rysunek 1) [3]. Wychodząc
naprzeciw oczekiwaniom projektantów, wielu producentów
akcesoriów wykorzystywanych w prefabrykacji korzysta
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Rys. 1. Model obiektu zaprojektowanego z wykorzystaniem
programu REVIT (a) oraz jego realizacja (b)
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z modeli 3D elementów prefabrykowanych. Producenci tych
elementów coraz częściej przygotowują takie modele swo-
ich wyrobów na potrzeby projektowania akcesoriów. Wpro-
wadzenie tak dopasowanych akcesoriów już na etapie pro-
jektowania prefabrykatów, pozwala na wyeliminowanie ko-
lizji w poszczególnych łączonych ze sobą elementach
i umożliwia odpowiednie skorygowanie lokalizacji akceso-
riów lub pomaga zaprojektować model formy elementu (ry-
sunek 2).

Produkcja elementów w wytwórni
prefabrykatów

Opracowanie modeli 3D elementów jest nie tylko ułatwie-
niem dla uczestników procesu budowlanego, jakim są projek-
tanci, ale również wspomaga pracę w zakładzie produkcyjnym
oraz zakładową kontrolę jakości produkcji, ułatwiając weryfika-
cję poprawności układu zbrojenia i akcesoriów w formach
przed betonowaniem, a następnie przed samą wysyłką do od-
biorcy docelowego.

Możliwość wizualizacji 3D poszczególnych elementów po-
prawia czytelność projektu i ułatwia interpretację rozwiązań
detali konstrukcyjnych, a tym samym wykonanie elementów
w zakładzie i minimalizuje ryzyko błędów produkcyjnych. Pra-
cownicy techniczni w zakładzie są dzięki temu bardziej samo-
dzielni i efektywni, ograniczając tym samym zaangażowanie
kadry kierowniczej i nadzorczej. Dzięki dostępowi do doku-
mentacji elementów wykonanej w 3D, pracownicy w łatwy
sposób mogą umiejscowić poszczególne akcesoria w prze-
strzeni i zachować poprawność geometrii prefabrykatów, gwa-
rantując tym samym prawidłowość montażu oraz brak kolizji
różnych instalacji przewidzianych w projekcie (rysunki 3, 4).

Transport i montaż
Nieodłącznym etapem realizacji budowy z prefabrykatów

jest transport elementów na plac budowy oraz ich prawidło-
wy montaż. Złożone i coraz bardziej ambitne realizacje spra-
wiają, że często projektowane są wielkogabarytowe ele-
menty prefabrykowane, które wymagają transportu po-
nadnormatywnego, co wiąże się z koniecznością zaplano-
wania trasy i doborem odpowiednich środków transportu.
Specjalistyczne oprogramowanie umożliwia obecnie zarzą-
dzanie nie tylko produkcją elementów prefabrykowanych, ale
także logistyką składowania na placach w zakładzie prefa-
brykacji, a następnie ich dystrybucją.

Dzięki istniejącemu modelowi cyfrowemu obiektu, już we
wczesnej fazie projektu można w sposób automatyczny
stworzyć kompletną dokumentację wszystkich przewidzia-
nych projektem elementów wraz z ich dokładnymi charak-
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Rys. 3. Model 3D elementu ściennego z widocznymi detalami zbro-
jenia (a) oraz wyprodukowany element gotowy do wbudowania (b)

a)

Rys. 4. Przygotowanie zbrojenia oraz akcesoriów prefabrykowa-
nej płyty balkonowej (a) na podstawie modelu 3D (b)

a)

b)

b)

Rys. 2. Detale konstrukcyjne 3D przedstawiające głowicę (a) i pod-
stawę słupa (b) z umieszczonymi w nich akcesoriami

a) b)
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terystykami fizycznymi i geometrycznymi oraz akcesoriami
i detalami zbrojenia (rysunek 5). Stanowi to pomoc nie tyl-
ko na etapie produkcji prefabrykatów, ale również przy przy-
gotowywaniu oferty handlowej.

Dokumentacja tech-
niczna projektu, zawie-
rająca detale rozwiązań
konstrukcyjnych (rysu-
nek 6) wszystkich zaan-
gażowanych branż, umoż-
liwia interdyscyplinarną
współpracę i weryfikację
rozwiązań bez konieczno-
ści nadmiernego angażo-
wania projektantów. Koor-
dynacja poszczególnych
branż pozwala ograniczyć do minimum wystąpienie nieprze-
widzianych przerw technologicznych i tym samym uniknąć
kosztów związanych z opóźnieniem budowy. Każdy z elemen-
tów ma swój identyfikator oraz przypisane informacje o miej-
scu wbudowania, sposobie transportu i montażu.

Utrzymanie obiektu
Po realizacji obiektu dokumentacja techniczna zostaje

przekazana zarządcy budynku, który jest odpowiedzialny
za jego dalszą niezawodną eksploatację. Model trójwymia-

rowy eksploatowanego obiektu jest czytelny dla większego
grona odbiorców niż wyspecjalizowana kadra techniczna
i ułatwia administrowanie obiektem nawet osobom, które
na co dzień nie mają styczności z projektowaniem. W przy-
padku potrzeby wprowadzenia zmian związanych z użyt-
kowaniem lub bieżącym utrzymaniem obiektu jego zarząd-
ca jest w posiadaniu kompletnej dokumentacji wykonanej
w technologii BIM, zawierającej każdą branżę oraz opis
materiałów i elementów, z jakich jest wzniesiony obiekt.
Ułatwia to pracę zarządcy i ogranicza potrzebę angażowa-
nia dodatkowych osób oraz daje gwarancję poprawności
zastosowanych rozwiązań.

Podsumowanie
Wraz z rozwojem technologii BIM możliwe jest modelowa-

nie informacji o budynku z wykorzystaniem programów 3D
wspomagających projektowanie. Programy te pozwalają
na wizualizację rzeczywistej konstrukcji budynku z uwzględ-
nieniem wszystkich nawet najdrobniejszych jej elementów,
takich jak np. instalacje, detale połączeń elementów itp. BIM
pozwala osiągnąć, szczególnie w przypadku prefabrykacji,
całkowicie nowy standard w zakresie planowania, projekto-
wania, prowadzenia budowy i zarządzania obiektem, ogra-
niczając praktycznie do zera ryzyko popełnienia błędów, ta-
kich jak np. kolizja rozwiązań branżowych.

Obecnie w Polsce dokumentacja przetargowa [4], zgodnie
z zaleceniami dotyczącymi projektowania budynków i budow-
li, powinna być wykonana w technologii BIM, ale nadal nie wy-
korzystuje się w pełni jej potencjału. Dla konstruktorów pro-
jektowanie w 3D, to przede wszystkim integracja programów
do modelowania geometrii elementów i ich obciążeń oraz mo-
delowanie rozwiązań połączeń elementów. BIM jest techno-
logią umożliwiającą nie tylko tworzenie modeli bryłowych,
lecz także pozwalającą na zestawianie informacji sprzężo-
nych dynamicznie z poszczególnymi elementami, z których
mogą korzystać wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjne-
go na wszystkich etapach budowy – od jej planowania do
montażu, a także podczas użytkowania obiektu.

Rysunki – COMFORT S.A.
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Rys. 5. Model 3D hali (a) i przykładowa automatycznie stworzona
tabela z wykazem i specyfikacją elementów (b)

Rys. 6. Detal połączenia głowicy słupa
z dźwigarem i z ryglami stalowymi

b)

a)
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