
NARZĘDZIA BIM JAKO NOWE MOŻLIWOŚCI PROJEKTANTA W ANALIZIE I TWORZENIU 

DOKUMENTACJI RYSUNKOWEJ KONSTRUKCJI ŻELBETOWYCH 
 

Tomasz Howiacki 

 

Streszczenie: Wprowadzenie komputerowego rysowania 2D w oparciu o techniki CAD-owskie, zastępującego 

dotychczasową dokumentację tworzoną w sposób odręczny, było przełomowym krokiem w historii 

dokumentowania projektów budowlanych. Kolejnym kamieniem milowym na drodze do usprawnienia procesu 

tworzenia dokumentacji rysunkowej oraz obecnym wyzwaniem, które stoi przed inżynierami, mechanikami oraz 

informatykami – jest wprowadzenie do powszechnego stosowania tzw. modelowania informacji o budynku (ang. 

Building Information Modeling BIM). Polega to na stworzeniu kompleksowego, przestrzennego modelu 

konstrukcji, na którym pracować mogą przedstawiciele wszystkich branż zaangażowanych w proces budowlany. 

I choć w Polsce do wdrożenia takiego podejścia jest jeszcze daleka droga, to jednak na rynku istnieją już 

narzędzia wykorzystujące elementy koncepcji BIM-u. W artykule scharakteryzowano na kilku przykładach nowe 

możliwości projektanta w zakresie analizy i tworzenia dokumentacji rysunkowej konstrukcji żelbetowych 

z wykorzystaniem zaawansowanego oprogramowania komputerowego, którego celem jest przede wszystkim 

skrócenie czasu wykonywania rysunków oraz minimalizacja ryzyka popełnienia błędów. 
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1. Wstęp 

Społeczna odpowiedzialność inżyniera budowlanego od początku istnienia ludzkości była bardzo duża 

i zwiększała się wraz z powstawaniem nowych technologii, materiałów oraz tworzeniem coraz to śmielszych 

konstrukcji. Zaufanie ludzi do inżynierów, w przeciwieństwie do innych zawodów takich jak lekarzy czy pilotów, 

jest intuicyjne i powszechne. Aby tego zaufania nie zawieść, współczesny inżynier musi dysponować nie tylko 

odpowiednim przygotowaniem merytorycznym oraz doświadczeniem, ale także narzędziami, które w sposób 

skuteczny i efektywny umożliwią mu realizację założonych celów. 

Jedną z przełomowych dat w historii inżynierii budowlanej był rok 1892, w którym francuski budowniczy 

Francois Hennebique uzasadnił naukowo ideę połączenia właściwości betonu i stali, tworząc podstawy 

konstrukcji żelbetowych. Warto zaznaczyć, że już wcześniej zrealizowano obiekty, niekoniecznie budowlane, 

wykorzystujące to połączenie (np. Joseph-Louis Lambot 1848, Joseph Monier 1867). Jednak opatentowany przez 

Hennebique monolityczny układ konstrukcyjny złożony ze słupa, podciągu oraz stropu dał faktyczny początek  

powszechnemu wykorzystaniu żelbetu w sektorze budowlanym. Współcześnie kompozyt ten jest podstawowym 

materiałem w budownictwie, bez którego nie powstałyby najwspanialsze i najbardziej nietypowe konstrukcje 

świata.  

 

 
Ryc. 1. Przestrzenny model żelbetowej konstrukcji transferowych belek w budynku nad tunelem w centrum 

Warszawy wykonany w programie Allplan [dzięki uprzejmości BIM Service] 

 

Naturalnym skutkiem rozwoju konstrukcji żelbetowych było rozpoczęcie prowadzenia badań naukowych 

w tym zakresie, opracowywanie modeli teoretycznych, schematów obliczeniowych, przepisów normowych oraz 

zasad tworzenia dokumentacji rysunkowej tego typu konstrukcji. Ostatni punkt jest szczególnie istotny, ponieważ 

to na podstawie rysunków realizowany jest rzeczywisty obiekt. Należy zatem dołożyć wszelkich starań, aby 

jakość dokumentacji rysunkowej rozumiana jako jej czytelność, jednoznaczność i zgodność z obliczeniami, była 

jak najwyższa, a przez to problemy na placu budowy ograniczone do minimum. Przez dziesięciolecia projekty 

opracowywano w sposób odręczny, co wymagało od inżyniera nie tylko ogromnej cierpliwości i precyzji, ale 

także doświadczenia w posługiwaniu się rapidografem i kalką. Wprowadzanie zmian z naturalnych przyczyn 



wiązało się albo z obniżeniem jakości dokumentacji, albo z kolejnymi nakładami czasowymi potrzebnymi na 

przygotowanie rysunku od nowa. Takie podejście, choć wymagało inżynierskiego kunsztu, który po dziś dzień 

może wzbudzać podziw, ze względu na współczesne możliwości jest już tylko historią. Dynamiczny rozwój 

technologii informatycznych w ostatnim piętnastoleciu pozwolił na przebycie od drogi od deski kreślarskiej do 

zaawansowanych modeli przestrzennych, których przykład przedstawiono na ryc. 1.  

 

3. BIM przełomem w modelowaniu konstrukcji 
Wprowadzenie komputerowego rysowania 2D (początek lat 90-tych ubiegłego stulecia), zastępującego 

dotychczasową dokumentację tworzoną w sposób odręczny, było przełomowe. Kolejnym kamieniem milowym na 

drodze do usprawnienia procesu tworzenia dokumentacji rysunkowej oraz obecnym wyzwaniem, które stoi przed 

inżynierami, mechanikami oraz informatykami – jest wprowadzenie do powszechnego stosowania tzw. 

modelowania informacji o budynku (ang. Building Information Modeling BIM). Polega to na stworzeniu 

kompleksowego, przestrzennego modelu konstrukcji, na którym pracować mogą przedstawiciele wszystkich branż 

zaangażowanych w proces budowlany [Foremny 2013]. Przy czym należy podkreślić, że model ten stanowi nie 

tylko odzwierciedlenie geometrii obiektu, ale także jego wszystkich istotnych właściwości fizycznych 

i funkcjonalnych. Pojęcie BIM-u odnosi się również do modelowania jako procesu twórczego, w którym dane 

o konstrukcji są generowane i wykorzystywane na każdym etapie funkcjonowania inwestycji: począwszy od 

projektu, poprzez realizację, eksploatację, a na rozbiórce kończąc. Te same informacje w tym samym czasie 

powinny być dostępne dla wszystkich interesariuszy dzięki zastosowaniu interoperacyjnych rozwiązań 

informatycznych [Adamus 2012]. Stosowanie takiego podejścia usprawnia także organizację i kontrolę procesu 

inwestycyjnego poprzez tworzenie harmonogramów, zestawień materiałowych, wymianę informacji o 

składnikach aktywów oraz zarządzanie zasobami. 

Na poniższych rysunkach przedstawiono model przestrzenny belek transferowych w budynku nad tunelem 

w centrum Warszawy [Legut 2014], dzięki któremu możliwe jest nie tylko wykonanie obliczeń statyczno-

wytrzymałościowych w programie opartym o metodę elementów skończonych, ale także eksport danych do 

innych narzędzi umożliwiających generowanie trójwymiarowego zbrojenia, zestawień i rysunków technicznych. 

 

 
Ryc. 2. Fragment modelu obliczeniowego belek  transferowych w budynku nad tunelem w centrum Warszawy, 

wykonany w programie SOFiSTiK, umożliwiający generację trójwymiarowego zbrojenia i dokumentacji 

rysunkowej 2D oraz wizualizacja rozmieszczenia zakotwień [Legut 2014] 

 

4. Współczesne narzędzia projektanta konstrukcji żelbetowych 
Zaawansowana wiedza inżynierska w połączeniu z rozwojem technologii informatycznych dostarczyła 

inżynierom budowlanym nowych narzędzi pracy. W niniejszym artykule przeanalizowano je przede wszystkim 

pod kątem wykorzystania przez projektantów i wykonawców konstrukcji żelbetowych. Z ich punktu widzenia 

najbardziej istotna wydaje się być możliwość wykonywania obliczeń statycznych na przestrzennym modelu 

konstrukcji, generowanie na ich podstawie trójwymiarowego modelu zbrojenia zgodnego z wynikami obliczeń 

i stosowanymi normami, a następnie tworzenie dwuwymiarowej dokumentacji, obejmującej zarówno zestaw 

rysunków technicznych, jak i wszystkie niezbędne zestawienia. Automatyzacja tego procesu niesie ze sobą kilka 

podstawowych korzyści: 

 skrócenie czasu realizacji obiektu, zwłaszcza w przypadku dużych inwestycji; 

 poprawa jakości dokumentacji (usprawnienie procesu zarządzania budową); 

 minimalizacja ryzyka popełnienia błędów (np. wykrywanie kolizji, automatyczne numeracje 

i zestawienia prętów zbrojeniowych, integracja modelu z poszczególnymi rysunkami); 

 łatwość edycji i wprowadzania poprawek. 

 



 
Ryc. 3. Przepływ informacji w procesie tworzenia dokumentacji rysunkowej konstrukcji żelbetowych 

[www.sofistik.com, www.BIMService.pl] 

 
Należy podkreślić, że w procesie generowania informacji o konstrukcji żelbetowej, wymagana jest pełna 

kontrola oraz przepływ danych pomiędzy poszczególnymi etapami modelowania: począwszy od definiowania 

geometrii, materiałów, warunków brzegowych i obciążeń w modelu metody elementów skończonych, poprzez 

wykonywanie obliczeń, wizualizację wyników, a na stworzeniu dokumentacji kończąc. Dzięki temu możliwe jest 

ekonomiczne projektowanie, co jest szczególnie istotne dzisiaj, w dobie licznych nacisków związanych 

z oszczędnościami materiałowymi i maksymalnym skróceniem czasu realizacji inwestycji. Przykładowo, 

współczesne narzędzia umożliwiają wizualizację zastosowanego zbrojenia na tle wymaganego ze względów 

obliczeniowych i konstrukcyjnych. Na poniższym schemacie przedstawiono przykład ramy żelbetowej, na której 

kolorem niebieskim zaznaczono obwiednię nośności wynikającą z przyjętego, a zatem rzeczywistego stopnia 

zbrojenia, na tle zbrojenia wymaganego z uwagi na obwiednię momentów zginających dla najniekorzystniejszej 

kombinacji obciążeń. W ten sposób bardzo łatwo można zauważyć, że w każdym miejscu podciągu spełnione są 

warunki nośności z uwagi na zginanie, a zbrojenie zostało dobrane w sposób ekonomiczny. 

  

 
Ryc. 4. Ilość zbrojenia zapewnionego (provided) na tle zbrojenia wymaganego (required) pozwala w łatwy sposób 

zidentyfikować błędy [SOFiSTiK Reinforcement Generation] 

 
5. Trudności i ograniczenia 

Należy podkreślić, że mimo wielu niewątpliwych zalet technologii BIM, sprawdzi się ona tylko 

w sytuacji, kiedy spełnione zostaną odpowiednie warunki i zapewnione konieczne wymogi. Wprowadzenie 

takiego podejścia do projektowania i realizacji konstrukcji w Polsce i innych krajach, wciąż wymaga znacznego 

nakładu pracy [Mikulicz-Traczyk 2014], związanego z rozwiązaniem wielu trudności i dyskusją nad między 

innymi następującymi kwestiami: 

 brakiem standardów i zasad współpracy między poszczególnymi uczestnikami procesu budowlanego; 

 decyzją o zakupie zaplecza programowo-informatycznego (konieczność poniesienia nakładów 

finansowych); 

 koniecznością przeszkolenia kadr i odpowiedniego przygotowania merytorycznego studentów; 

 rzetelnym uświadamianiem urzędników i przedstawicieli procesu  

 budowlanego o korzyściach i ograniczeniach nowej technologii; 

 uregulowaniami prawnymi. 

W przypadku narzędzi BIM-owskich wykorzystywanych w modelowaniu konstrukcji żelbetowych 

podstawowym problemem, nad którego rozwiązaniem pracują inżynierowie i informatycy, pozostaje 



zautomatyzowanie generowania przestrzennego zbrojenia węzłów konstrukcyjnych oraz innych miejsc 

nietypowych. Obecnie nie istnieje na rynku narzędzie, które nie wymagałoby kontroli i wprowadzania ręcznych 

poprawek ze strony inżyniera. I choć idealne algorytmy nie istnieją, a odpowiedzialność i podejmowanie 

ostatecznych decyzji zawsze należeć będzie do człowieka, to jednak w najbliższych latach istniejące rozwiązania 

będą udoskonalane i wdrażane coraz częściej do powszechnego stosowania w biurach projektowych. Nie 

zmniejszy to oczywiście roli inżyniera w całym procesie, ale usprawni jego pracę poprzez ograniczenie nakładów 

czasowych oraz minimalizowanie liczby popełnianych błędów. 

 

5. Przyszłość modelowania BIM 
W artykule przedstawiono na konkretnych przykładach współczesne narzędzia umożliwiające 

projektantom sprawne obliczanie i wymiarowanie konstrukcji żelbetowych. Jest to zaledwie drobna składowa 

w całej, interdyscyplinarnej koncepcji modelowania informacji o budynku, jednak dla inżyniera budowlanego 

niezwykle cenna. Mimo wielu trudności związanych z jej wdrożeniem, potencjalne korzyści z niej płynące warte 

są podjęcia takiego wysiłku. Tym bardziej, że na rynku polskim istnieją już odpowiednie do tego celu programy. 

Inżynierska intuicja, dotychczasowe zastosowania, ale także uregulowania prawne Unii Europejskiej i rządów 

niektórych państw [Miecznikowski 2014] wskazują, że rozwój technologii BIM oraz jej powszechne zastosowanie 

w sektorze budowlanym, są tylko kwestią czasu. Współcześnie prym w tej kwestii wiedzie Wielka Brytania, 

w której od roku 2016 wszystkie inwestycje realizowane w ramach zamówień publicznych muszą opierać się 

o technologię BIM, dzięki czemu do roku 2025 planowane jest między innymi zmniejszenie ich kosztów o 33% 

oraz całkowitego czasu realizacji o 50% [NBS National BIM Report 2015]. 

 

 
Ryc. 5. Przykładowy rysunek zbrojenia belki żelbetowej wygenerowany automatycznie  

na podstawie modelu trójwymiarowego konstrukcji [SOFiSTiK Reinforcement Detailling] 
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