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Od po wie dzi na przed sta wio ne wcze -

śniej py ta nia moż na zna leźć na jed nej

z in we sty cji Mo sto sta lu War sza wa,

gdzie wpro wa dzo no ele men ty tech no -

lo gii BIM i wspie ra ją ce je na rzę dzia 

cy fro we. W fir mie tej wy twa rza ne są

pre fa bry ko wa ne ele men ty be to no we –

seg men ty mo stu  (fo to gra fia 1), któ re

zo sta ną wy ko rzy sta ne przy bu do wie

dwu pa smo wej dro gi o dłu go ści 9,5 km

oraz prze pra wy mo sto wej o dłu go -

ści 1,4 km. Za ma wia ją cym jest Duń ska

Dy rek cja Dróg. No we po łą cze nie bę dzie

peł nić funk cję po łu dnio wej ob wod ni cy

mia sta Fre de riks sund (w pół noc nej czę -

ści wy spy Ze lan dia w Da nii). Mo sto stal

wy pro du ku je łącz nie 492 seg men ty

o wa dze ok. 100 t. Miej scem pro duk cji

jest Stocz nia Szcze ciń ska, skąd seg -

men ty zo sta ną prze trans po r to wa ne dro -

gą mor ską do miej sca do ce lo we go. Jed -

ną z klu czo wych kwe stii jest za cho wa -

nie wy ma ga nej, bar dzo do brej ja ko ści

ele men tów pre fa bry ko wa nych i uni ka -

nie błę dów wy ko naw czych. Dla te go

też waż ne jest uspraw nie nie pro duk cji

oraz ko mu ni ka cji mię dzy po szcze gól -

ny mi uczest ni ka mi pro ce su in we sty cyj -

ne go. W związ ku z tym in we stor zde cy -

do wał się na wdro że nie plat for my CDE

(Com mon Da ta Envi ron ment) ja ko cen -

tral ne go re po zy to rium do ku men ta cji.

Zde fi nio wa na prze strzeń wy mia ny in -

for ma cji po zwa la na ła twą ko mu ni-

ka cję. Wy bra ne roz wią za nie CDE

umoż li wia pra cę w tech no lo gii BIM,

zgod nie z Bry tyj skim Stan dar dem B S

1192:2007+A2:2016 okre śla ją cym prze -

pływ in for ma cji czy kon wen cję na zew -

nic twa pli ków. 

Sa ma pro duk cja wy ma ga spraw dza -

nia ja ko ści na każ dym eta pie wy ko naw -

stwa za po mo cą ze stan da ry zo wa nych

list uży wa nych m.in. do kon tro li do star -

czo nej sta li, zbro je nia, spraw dze nia ja -

ko ści seg men tów po za be to no wa niu

oraz ob słu gi uste rek. Li sty kon tro l ne są

sto so wa ne za rów no w przy pad ku pro -

ce sów we wnętrz nych, jak i tych, któ re

an ga żu ją za ma wia ją ce go. Ten ele ment

pro ce su pro duk cyj ne go zo stał uspraw -

nio ny i prze nie sio ny z wer sji pa pie ro -

wej do wer sji cy fro wej z wy ko rzy sta -

niem prze zna czo nych do te go ce lu na -

rzę dzi BIM.

Mo sto stal War sza wa
pro mu je ideę BIM

Mo sto stal War sza wa ja ko jed na z firm

dzia ła ją cych obec nie na rzecz po wo ła -

nia or ga ni za cji  bu il ding SMART Pol ska,

zaj mu je się pro mo cją BIM i open BIM.

Wdra ża też tę tech no lo gię m.in. w ce lu

po pra wie nia in te ro pe ra cyj no ści wy-

mia ny in for ma cji mię dzy wszyst ki mi

uczest ni ka mi przed się wzię cia bu dow la -

ne go. W przy pad ku pro duk cji seg men -

tów mo stu trze ba by ło za pew nić po -

praw ność wy mia ny in for ma cji  mię dzy

plat for ma mi róż nych do staw ców. W tym

ce lu wy ko rzy sta no BIM 360 Field, śro -

do wi sko CDE do star czo ne przez Aco nex

z apli ka cją  fir my Au to desk ma ją cą za -

sto so wa nie na pla cach bu do wy. Pra cow -

ni cy Mo sto sta lu War sza wa za an ga żo -

wa ni w pro ces pro duk cji seg men tu prze -

szli od po wied nie szko le nie z ob słu gi

apli ka cji BIM 360 Field (fo to gra fia 2).

Od po wiedź na wy zwa nia
no wo cze snej bu do wy

Wy bra ne na rzę dzia po zwa la ją na

dostosowanie się do pro ce su pro duk -

cyj ne go oraz wy ma gań pro jek tu. Im ple -
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W Pol sce tech no lo gia BIM co raz

czę ściej wy ko rzy sty wa na jest w pro -

ce sie bu dow la nym za rów no na eta -

pach pro jek to wa nia, jak i re ali za cji

in we sty cji. Jed nak jesz cze bar dzo czę -

sto ko ja rzy się je dy nie z mo de lo wa -

niem 3D. Na le ży więc pod kre ślić, że

w przy pad ku gdy BIM trak tu je się ja -

ko pro ces wy mia ny in for ma cji, to mo -

de lo wa nie jest tyl ko jed ną z je go skła -

do wych. Bar dzo waż ną, ale czy nie -

zbęd ną? Czy BIM mo że ist nieć bez

mo de lu 3D? Czy z po wo du bra ku ta -

kie go mo de lu je ste śmy zmu sze ni re zy -

gno wać z wdro że nia BIM na eta pie

re ali za cji?

Fot. 1. Segmenty mo stu na ostat nim eta pie pro duk cyj nym, przed wy sył ką na bu do wę 
do  Da nii
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men ta cja mu si być pre cy zyj nie  do pa so -

wa na za rów no do pro ce sów, jak i po -

trzeb ze spo łu re ali za cyj ne go, któ ry

w tym przypadku bar dzo szyb ko do -

strzegł war tość wdrożonych roz wią zań. 

In ży nie rowie zamienili tecz ki z pa -

pie ro wą do ku men ta cją, apa rat oraz no -

tat ni k  na ta blet. No we na rzę dzie pra cy

umoż li wia prze glą da nie ak tu al nej do ku -

men ta cji oraz  spraw dza nie pa ra me trów

do ty czą cych po szcze gól nych seg men -

tów. Ta kie roz wią za nie da je moż li wość

zbie ra nia da nych z pro duk cji w po sta ci

cy fro wych list kon tro l nych, zdjęć i no -

ta tek, któ re są umiesz cza ne w jed nym

miej scu w chmu rze. Zaletą jest też śle -

dze nie po stę pów prac  przez do dat ko wą

pa ra me try za cję seg men tów wy ko ny wa -

ną z wykorzystaniem ta ble tu. Szyb sza

ana li za i za rzą dza nie in for ma cją po zwa -

la na lep szą ko mu ni ka cję na bu do wie.

Kie row nicy mają sta ły pod gląd  na po -

ziom za awan so wa nia  prac (rysunek),

dzię ki cze mu mogą po dej mo wać szyb -

sze de cy zje. 

Jed ną z klu czo wych apli ka cji jest śle -

dze nie uste rek oraz de le go wa nie za dań

ta kich jak od bio ry z in we sto rem, co

zna cznie skra ca czas wy mia ny in for ma -

cji mię dzy uczest ni ka mi pro ce su, a tak -

że po zwa la od po wied nio re ago wać na

dy na micz ną sy tu ację na bu do wie. 

Wnio ski
Za sto so wa nie cy fro wych roz wią zań

po zwa la na znacz ne skró ce nie cza su

przy go to wa nia do ku men ta cji ja ko ścio -

wej i prze ka zy wa nie jej in we sto ro wi

przez wspól ne śro do wi sko pra cy CDE.

Roz wią za nia chmu ro we  przy spie sza ją

wy szu ki wa nie po trzeb nych do ku men -

tów, co jest przy dat ne nie tyl ko na eta -

pie two rze nia do ku men ta cji po wy-

ko naw czej, ale i ob słu gi gwa ran cyj-

nej. A to wszyst ko dzie je się bez mo -

de li 3D.

Fot. 2. Szko le nie we wnętrz ne z ob słu gi apli -
ka cji BIM 360 Field  dla pra cow ni ków 
Mo sto sta lu War sza wa

Przy kła do wy wy kres po ka zu ją cy za awan -
so wa nie prac

Ko or dy na to rem me ry to rycz nym dzia łu
BIM w Bu dow nic twie jest mgr inż. arch.
Le szek Wło chyń ski, MRICS – re pre zen -
tu ją cy Po ro zu mie nie na rzecz utwo rze -
nia od dzia łu bu il ding SMART w Pol sce
(www.bu il ding smart.org.pl).

Odbyło się spotkanie dotyczące powołania 
polskiego oddziału buildingSMART

20 wrze śnia br. w Cen trum Za rzą dza nia In no wa cja mi

i Trans fe rem Tech no lo gii Po li tech ni ki War szaw skiej (CZIiTT

PW) od by ło się spo tka nie in for ma cyj ne w spra wie utwo rze nia

pol skie go od dzia łu bu il ding SMART, któ re go or ga ni za to ra mi

by li przed sta wi cie le Po ro zu mie nia na rzecz utwo rze nia bu il -

ding SMART Pol ska – fir my: ELEC TRA M&E Pol ska Sp.

z o.o., EN GIE Tech ni ka In sta la cyj na Sp. z o.o., HOCH TIEF

Pol ska, MO STO STAL War sza waS.A., MO TA -EN GILCen tral

Eu ro pe S.A. oraz WAR BUD S.A. Wra mach spo tka nia za pre zen -

to wa no za ło że nia i ce le two rzo ne go pol skie go od dzia łu or ga ni za -

cji bu il ding SMART, któ ry ofi cjal nie po dej mie dzia łal ność od po -

cząt ku 2019 r. Ma my na dzie ję, że na sza ini cja ty wa sta nie się fo rum
de ba ty dla wszyst kich śro do wisk, któ re dą żą do efek tyw ne go upo -
wszech nie nia stan dar dów BIM (Bu il ding In for ma tion Mo de ling)
w Pol sce – za rów no w sek to rze pu blicz nym, jak i pry wat nym – po -

wie dział Jor ge Ca la bu ig Fer re, Wi ce pre zes Za rzą du ds. Pro duk -

cji MO STO STAL War sza wa S.A. – Za na sze naj waż niej sze za da -
nia uwa ża my ko or dy na cję dzia łań na rzecz pro mo cji BIM, pro wa -
dze nie dzia łań edu ka cyj nych i pod nie sie nie ja ko ści kształ ce nia pro -
fe sjo na li stów bu dow nic twa, opra co wa nie sys te mu cer ty fi ka cji zgod -
ne go z za sa da mi bu il ding SMART in ter na tio nal oraz współ pra cę
mię dzy na ro do wą przy opra co wy wa niu no wych stan dar dów. 

W spo tka niu uczest ni czy ło ok. 200 go ści re pre zen tu ją cych

fir my bu dow la ne, pro jek to we oraz tech no lo gicz ne. Obec ni by -

li przed sta wi cie le ad mi ni stra cji cen tral nej oraz or ga ni za cji

bran żo wych i izb za wo do wych, a tak że uczel ni wyż szych. Tak

sze ro kie za in te re so wa nie or ga ni za cją bu il ding SMART oraz jej

ak tyw no ścią wska zu je na re al ną po trze bę uję cia we wspól ne

ra my de ba ty na te mat wdra ża nia stan dar dów cy fro wych w bu -

dow nic twie i sek to rze pu blicz nym. 

Jed nym z pierw szych człon ków bu il ding SMART zo sta ną

Pol skie Sie ci Elek tro ener ge tycz ne SA (PSE). Wnio są one

do or ga ni za cji opra co wa ny w 2018 r. in dy wi du al ny stan dard

BIM dotyczący in we sty cji ener ge tycz nych opar ty na otwar tych

stan dar dach ko mu ni ka cji i wy mia ny da nych. Wpro wa dze nie
stan dar du BIM po zwo li nam bar dziej efek tyw nie za rzą dzać
port fe lem pla no wa nych in we sty cji li nio wych oraz ku ba tu ro -
wych, klu czo wych dla utrzy ma nia bez pie czeń stwa ener ge tycz -
ne go państwa – po wie dział An drzej Kacz ma rek, Dy rek tor

Za rzą dza ją cy Cen tral nej Jed nost ki In we sty cyj nej PSE. 

bu il ding SMART to nie za leż na mię dzy na ro do wa or ga ni za -

cja o cha rak te rze non -pro fit, któ rej ce lem jest two rze nie, do -

sko na le nie i pro mo wa nie otwar tych stan dar dów wy mia ny in -

for ma cji w sek to rze bu dow la nym oraz cer ty fi ko wa nie opro gra -

mo wa nia i pro fe sjo na li stów. Pol ski od dział  bu il ding SMART

zrze szać będzie uczest ni ków ryn ku bu dow la ne go oraz ich part -

ne rów w biz ne so wych. Więcej in for ma cji można zna leźć

na stro nie http://bu il ding smart.org.pl.


