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Wprowadzenie
Niniejsze wskazówki Autodesk® przeznaczone dla członków Stowarzyszenia  
Inżynierów Mechaników (IMechE)* opracowano w celu:

• wyjaśnienia, czym jest modelowanie informacji o budynku (BIM) i w jaki  
sposób jest ono wykorzystywane przez klientów,

• wyjaśnienia wpływu BIM na sposób projektowania, wytwarzania i sprzedaży 
produktów,

• przedstawienia praktycznych działań, które można podjąć w celu uzyskania  
korzyści z tej technologii.

Czym jest BIM?
Modelowanie informacji o budynku (BIM) stosuje się w branży architektonicznej, 
inżynieryjnej i budowlanej (AEC) do tworzenia optymalnych konstrukcji – zawsze 
terminowo i w ramach dostępnego budżetu. BIM promuje wykorzystywanie cyfrowych 
narzędzi i danych w celu wspólnego projektowania, konstruowania i zarządzania 
życiem obiektu. Podejście to eliminuje niemal wszystkie ryzyka związane z metodami 
tradycyjnymi, zapewniając właściwym osobom dostęp do właściwych informacji 
w ramach całego procesu. W miarę postępu projektu BIM powstaje aktualizowany  
na bieżąco model całego budynku – wszystkie zasoby są powiązane z kluczowymi  
danymi niezbędnymi do jego skutecznej obsługi i użytkowania, model zawiera też  
dane o produktach projektowanych i wytwarzanych przez typowe firmy produkcyjne. 

Co jest siłą napędową BIM?
Rząd Wielkiej Brytanii nakazał, aby wszystkie centralnie zamawiane projekty  
konstrukcyjne realizowane w sektorze publicznym zawierały wymóg wdrożenia procesów 
BIM. Od października 2016 r. wszystkie finansowane centralnie departamenty muszą 
„dysponować możliwościami elektronicznej walidacji informacji BIM pochodzących 
z ich łańcucha dostaw”. Dodatkowo muszą „stopniowo zwiększać wykorzystanie danych 
z łańcucha dostaw na potrzeby kluczowych działań biznesowych”.

W jaki sposób BIM wpływa na działalność projektową  
lub produkcyjną?
Łatwo traktować metodologię BIM jako kwestię dotyczącą sektora publicznego, jednak 
korzyści z niej płynące są bardziej widoczne w sektorze prywatnym. To tutaj bowiem 
właściciele budynków poszukują możliwości obniżenia całkowitych kosztów cyklu życia 
budynku, począwszy od projektowania, poprzez specyfikację, budowę i jej utrzymanie. 
Powoduje to wywieranie coraz większej presji na producentów produktów budowlanych, 
aby dostarczali informacje o produktach w formie cyfrowej. Projektanci i producenci 
produktów budowlanych czy wyposażenia mają możliwość wzbogacania procesów  
swoich klientów, dostarczając im uproszczoną geometrię oraz cyfrowe informacje  
o produkcie. Producenci zaś mogą wyróżnić się, dodając do swoich ofert cyfrowe 
instrukcje instalacji, wytyczne operacyjne, gwarancje cyfrowe oraz dane serwisowe. 
Przyjęcie tego rozwiązania zdecydowanie podnosi wartość projektu oraz zwiększa  
szansę na wykorzystanie produktów i usług w projektach BIM w sektorze publicznym,  
komercyjnym i mieszkaniowym.

Obraz dzięki DesignGroup
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Jakiego typu danych wymaga BIM?
Projektanci oraz wykonawcy budynków opracowujący projekty BIM nie potrzebują 
„ciężkich”, trójwymiarowych modeli produktu. Chcą otrzymywać uproszczone  
geometrie wzbogacone o kluczowe dane dotyczące produktu, by móc uzupełnić  
informacje o rozmiarze, ciężarze i numerze części. Przykładowo, kluczowe cechy  
wydajności zespołu uzdatniania powietrza, takie jak natężenie przepływu powietrza  
czy harmonogramy przeglądów, bazują na instalacji w budynku, z myślą o którym  
go opracowano. Wzbogacenie informacji o produkcie o szczegóły dotyczące cech takich,  
jak punkty połączeń umożliwią zespołowi projektowemu lepsze zrozumienie sposobu,  
w jaki produkt wpasowuje się w całość systemu. Są to tylko niektóre różnice pomiędzy 
modelami CAD a bogatymi w informacje obiektami, które są teraz wymagane dla 
rozwiązania BIM stosowanego przez klientów.

Klienci mogą również dostarczać wskazówek odnośnie:

• poziomu szczegółowości modelu (LOD), w odniesieniu do szczegółów graficznych, oraz

• poziomu informacji (LOI), w odniesieniu do danych niegraficznych.

Ponadto klienci i organizacje przemysłowe opracowują teraz szablony danych 
o produkcie (PDT), które zapewniają przejrzystość pod względem informacji praktycznych 
wymaganych dla danego typu produktu.

Producent może reagować na różne wymogi dotyczące informacji i danych o produkcie, 
traktując dane w sposób ustrukturyzowany, oraz łącząc odpowiednie informacje z ich 
odpowiednikami w danych mechanicznych i BIM.

Istnieją „poziomy” związane z istotą współpracy przy BIM – opis tych standardów 
znajduje się tutaj: [Opis tych standardów znajduje się tutaj]

Popularne strategie, których należy unikać
Współdzielenie szczegółowych modeli mechanicznych CAD
Niezależnie od uzasadnionych obaw związanych z własnością intelektualną, trójwymiarowe 
mechaniczne modele CAD zawierają zbyt wiele nieistotnych danych, aby być przydatnymi 
dla klientów z branży projektowej i budowlanej. Nader często mają też one kłopotliwą 
postać plików o bardzo dużych rozmiarach. Oczywistym wydaje się, że współdzielenie 
modeli 3D może być przydatne tylko wówczas, gdy klienci dysponują dokładnie takim 
samym systemem CAD, jednak często zdarza się, że producenci stosują oprogramowanie 
projektowe i produkcyjne odmienne niż to używane przez architektów i firmy budowlane. 
Najistotniejsze są informacje zawarte w modelu, a nie sam model.

„Zespół projektowy 21st Century Tools ściśle współpracuje z Autodesk oraz z naszymi  
dostawcami w celu takiego usprawnienia naszych procesów realizacji i przekazywania  
projektów, aby móc rzeczywiście uwzględnić metodologię BIM”.

John Robison 
Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich, Lider ds. zdolności projektowych, Sellafield Ltd.

http://bim360.com/what-is-bim-level-2
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Obraz dzięki Dunham Associates

Ponowne rysowanie produktów w innym narzędziu do projektowania
Niektórzy producenci inwestują w licencję Autodesk Revit® i wykorzystują ten  
program do ponownego rysowania modeli przesyłanych do dostawców. Takie  
podejście jest jednak mocno nieefektywne – generuje odrębny proces roboczy  
i wiąże się z podwojeniem nakładów, dodatkowymi kosztami oraz ryzykiem  
wystąpienia błędów pomiędzy modelami a powiązanymi danymi.

Wynajęcie zewnętrznego podmiotu do rozwiązania problemu
Niektórzy producenci wynajmują podmioty zewnętrzne, których zadaniem jest  
ponowne opracowanie całej biblioteki produktu i zarządzanie nią. Powoduje to jeszcze 
większy chaos i odseparowanie procesu roboczego, zwiększając tym samym ryzyko 
związane z realizacją procesu, gdyż nowe wersje produktu oraz powiązane dane mogą 
nie zostać odzwierciedlone w obiektach biblioteki wykorzystywanych przez klientów 
finalnych. Dodatkowo podejście to powoduje, że producenci tracą szansę na bezpośrednie 
komunikowanie wartości swojej marki, a jednocześnie przez cały czas życia modelu muszą 
polegać na stronie trzeciej, co może być związane ze znacznym kosztem długoterminowym.

Najlepsze podejście praktyczne do tworzenia treści BIM
Najskuteczniejsze rozwiązanie polega na zachowaniu pełnej kontroli danych i procesów. 
Użytkownik, a nawet klient, może definiować i generować uproszczone dane zgodne 
z BIM, na wniosek lub na żądanie, przekształcając szczegółowe projekty mechaniczne 
w uproszczone obiekty BIM stosowane w swoich projektach budowlanych. Podejście  
to zmniejsza nakłady ponoszone na tworzenie obiektów BIM poprzez uwzględnienie  
tej metodologii w istniejących procesach sprzedażowych i projektowych. Zamiast  
na zarządzaniu procesem zgodności można więc skoncentrować się na konstruowaniu 
doskonałych produktów.

W przypadku producentów dysponowanie sprawnym procesem projektowania produktu 
stanowi jeden z kluczowych czynników odróżniających od konkurencji. 

„Traktujemy BIM jako sposób zwiększenia naszej produktywności i blisko współpracujemy 
z Autodesk nad realizacją tych celów. Pozyskiwanie danych i dodawanie ich do wspólnych, 
skoordynowanych modeli eliminuje wiele z naszych tradycyjnych i pracochłonnych 
procesów roboczych. Dostawcy będą odgrywać w tym istotną rolę, dostarczając nam nie 
tylko dokładne pod względem geometrycznym modele swoich komponentów, lecz również 
inteligentne dane umożliwiające nam skuteczne zapisywanie i współdzielenie danych 
z naszymi klientami w nieosiągalny wcześniej sposób”. 
 
Mike Beckett 
Kierownik, Hill Partnerships
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W jaki sposób producenci korzystają z BIM, stosując  
własne dane techniczne?
Chociaż niektórzy postrzegają to jako mocno skomplikowane wyzwanie biznesowe, 
dostarczanie danych o produkcie zgodnych z BIM jest w rzeczywistości bardzo proste. 
Kluczem jest tu zrozumienie, jakich informacji faktycznie potrzebują klienci, oraz  
wdrożenie tej najlepszej praktyki jako naturalnego elementu procesu projektowego  
lub sprzedażowego. 

Poniżej kilka pomysłów do rozważenia:

1. Przede wszystkim warto ustalić, jakie informacje na temat produktów stanowiłyby 
największą wartość dodaną dla architektów i podwykonawców, z którymi 
współpracujesz. Jeżeli nie wiesz – spytaj! Podejdź do tego jak do definiowania 
niektórych standardów cyfrowych dla inteligentnej współpracy i wymiany danych.

2. Jeżeli Twoje główne narzędzie projektowe jest rozwiązaniem 2D, prawdopodobnie 
korzystasz z produktu AutoCAD®. AutoCAD jest wydajnym pakietem  
do projektowania i kreślenia, jednak nie zapewnia inteligentnych funkcji 
wymaganych przez BIM – do skutecznego współdzielenia danych i modeli  
potrzebny pędzie pakiet do modelowania 3D. 
 
Subskrypcja rozwiązań takich jak Autodesk Inventor® czy Vault umożliwia 
producentom dodawanie i zarządzanie kluczowymi informacjami o produkcie,  
których oczekują klienci oraz pozwala na postępowanie zgodne z procesami 
roboczymi programu Inventor. 
[Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej]

3. Niektóre narzędzia 3D CAD inne niż Autodesk umożliwiają eksport IFC będący 
neutralnym formatem wymiany plików, jednak rozwiązanie to rzadko zapewnia 
klientom całe bogactwo informacji, którego potrzebują. Zachęcamy do skorzystania 
z funkcji AnyCAD dostępnej w Autodesk Inventor, która umożliwia odczyt natywnych 
plików 3D CAD pochodzących od różnych dostawców oprogramowania, umożliwiając 
tym samym dodawanie odpowiednich danych i generowanie uproszczonych  
obiektów Revit, ADSK lub IFC do użytku przez klientów. Funkcjonalność BIM 
Exchange zintegrowana w oprogramowaniu Inventor zdecydowanie ułatwia  
szybkie generowanie odpowiednich treści BIM bez dodatkowych kosztów. 
[Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej]

4. Autodesk Inventor zapewnia elastyczne projektowanie komponentów, konfiguruje  
je zależnie od wielkości oraz błyskawicznie symuluje i analizuje ich wydajność. 
Daje to szansę na zmniejszenie ilości stosowanych materiałów i jednoczesne zwiększenie 
wytrzymałości i wydajności własnych produktów poprzez użycie zaawansowanych 
narzędzi generatywnych i symulacyjnych. Jeżeli w ramach tego procesu zaczniesz 
definiować informacje BIM, będzie to oznaczać powstanie sprawnej platformy innowacji 
produktowych umożliwiającej kontrolę nad danymi produktu i procesami inżynierskimi. 
Poniżej przedstawiamy dwa procesy projektowe, które umożliwiają tworzenie treści BIM 
na żądanie.  
 
Zależnie od natury produktu lub usługi możesz chcieć „wpasować” swoje rozwiązanie 
do cyfrowego modelu klienta, zamiast po prostu dostarczać mu obiekty do użytku. 
Narzędzia do projektowania mechanicznego takie, jak Inventor pozwolą Ci na 
wykorzystanie modelu Revit klienta jako odniesienia dla swojego projektu, gwarantując 
pełną kompatybilność procesu.

http://www.autodesk.pl/campaigns/building-products-equipment-fabrication
http://www.autodesk.pl/campaigns/building-products-equipment-fabrication 
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Tworzenie i udostępnianie treści BIM dla konkretnych 
produktów
Po stworzeniu projektu inżynierskiego można przy użyciu Autodesk Inventor BIM 
Exchange stworzyć uproszczony model BIM charakteryzujący się odpowiednim poziomem 
szczegółowości, który klienci będą mogli odczytać bezpośrednio w Autodesk Revit lub 
w innych narzędziach projektowych.

Tworzenie i współdzielenie treści BIM dla konfigurowalnych 
produktów
Dzięki projektowaniu opartemu na regułach i automatyzacji procesów inżynieryjnych 
dostępnych w Autodesk Inventor producenci mogą publikować trójwymiarowe modele 
produktów, które następnie klienci mogą konfigurować online w zakresie wyznaczonym 
specyfikacjami oraz ograniczeniami produkcyjnymi. Biblioteki BIM są utrzymywane  
na witrynie producenta bezpośrednio w jego konfiguratorze produktu.

Gdy klient dokona wyboru opcji produktu, wówczas może wysłać zapytanie o wycenę 
i pobrać uproszczony model BIM bez ponoszenia dalszych kosztów. Takie zwiększone 
zaangażowanie klienta zaowocuje rzeczywistymi szansami biznesowymi, które mogą 
rozpocząć proces sprzedażowy. 
 
Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o procesie roboczym Autodesk  
„Udostępnianie treści BIM na żądanie”

„Rozwiązania Autodesk wykorzystujemy przede wszystkim do komunikowania 
producentom i dostawcom jakich informacji i formatów potrzebujemy oraz  
do zapewnienia, że nasz łańcuch dostaw jest odpowiednio przygotowany  
na potrzeby współdzielenia danych z nimi i naszymi klientami”.

Gary Scott 
Specjalista ds. BIM i inżynierii, Skanska

http://www.autodesk.pl/campaigns/building-producent-equipment-fabrication
http://www.autodesk.pl/campaigns/building-producent-equipment-fabrication
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„Traktujemy BIM jako element wnoszący pewność  
do naszego procesu projektowego, który minimalizuje 
ryzyko programowe w miarę postępu prac i pozwala 
rozwijać naszą przestrzeń. Jakość i dokładność 
informacji otrzymywanych od naszych dostawców  
są kluczowe dla tego procesu. John Lewis 
współpracuje z Autodesk w celu zwiększenia 
świadomości i wydajności na całej długości  
łańcucha dostaw.

Największym wyzwaniem dla branży nadal pozostaje 
realizacja projektów na czas i w ramach budżetu,  
a wykorzystanie technologii Autodesk zdecydowanie 
ułatwia osiągnięcie tego celu”.

Andy Smith 
GM Future Planning, 
Property Services, John Lewis Partnership

Korzyści dla firm projektowych i produkcyjnych
Dostarczanie klientom uproszczonych obiektów i danych produktowych w formacie 
ułatwiającym im pracę powoduje, że bezpośrednio dostosowujemy się do celu, jakim jest 
zwiększenie efektywności oraz poprawa trwałości budynków i sposobu zarządzania nimi. 
Powoduje to, że wcześniejsze definiowanie produktów i uwzględnianie ich w projektach 
staje się łatwiejsze i zwiększa przewagę konkurencyjną, ułatwiając jednocześnie 
zdobywanie większej ilości zleceń dzięki ułatwieniu współpracy z Twoją firmą.

BIM ma znaczną wartość dla firm obsługujących budynki, deweloperów, podwykonawców, 
sprzedawców i projektantów; organizacje te chcą wspierać swoje łańcuchy dostaw 
dostarczając tę funkcjonalność. Uczynienie BIM elementem swojego procesu jest łatwe, 
niedrogie i może zapewnić podstawę dla utworzenia nowych źródeł dochodu powiązanych 
z użytkowaniem i eksploatacją przez cały czas trwania cyklu życia.

Autodesk współpracuje z licznymi klientami detalicznymi, deweloperami, sektorem 
publicznym oraz podwykonawcami, mając na celu łatwiejsze zaangażowanie producentów.

BIM będzie w coraz większym stopniu stanowić warunek dostępu do rynku, a wdrożenie 
najlepszych praktyk w obecnym momencie zapewni firmie szereg korzyści.

Kliknij tutaj, aby uzyskać bliższe informacje oraz skontaktować się z Autodesk

*Institution of Mechanical Engineers – międzynarodowe stowarzyszenie inżynierów mechaników z siedzibą w Wielkiej Brytanii.
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http://www.autodesk.pl/campaigns/building-products-equipment-fabrication/contact-me

