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Te ma ty ka BIM-u jest cią gle sze-

ro ko na gła śnia na. Kon fe ren cje, sym -

po zja, szko le nia oraz róż ne przed -

się wzię cia in for ma cyj ne za chęca ją

do co raz bacz niej sze go ob ser wo wa -

nia ryn ku bu dow la ne go i włą cza nia

się do stosowania BIM-u na każdym

etapie procesu budowlanego.

Z pra sy i in nych me diów moż na do -

wie dzieć się, że in sty tu cje pań stwo we,

np. Ge ne ral na Dy rek cja Dróg Kra jo -

wych i Au to strad (GDD KiA), bę dą 

re ali zo wa ły pi lo ta żo we in we sty cje

z wy ko rzy sta niem tech no lo gii BIM.

BIM – to okre śle nie bar dzo sze ro ko

in ter pre to wa ne. Obej mu je pro ces two -

rze nia mo de lu 3D obiek tu, umoż li wia

płyn ne i pre cy zyj ne na no sze nie ko rekt

oraz zmian do za mo de lo wa nych ele -

men tów, wy mia nę in for ma cji po mię -

dzy wszyst ki mi uczest ni ka mi pro ce su

in we sty cyj ne go, a także przy pi sa nie

du żej licz by in for ma cji do dat ko wych

pro jek to wa nych roz wią zań tech no lo -

gicz nych, wi zu al nych i in nych. Do ce -

lo wo pozwala rów nież na za rzą dza nie

da nym obiek tem po je go wy bu do wa -

niu, tj. pla no wa nie i roz li cza nie kosz -

tów eks plo ata cji czy re mon tu. BIM

spraw dzi się rów nież przy tzw. Fa ci li -

ty Ma na ge ment. 

Za nim jed nak doj dzie my do te go eta -

pu, war to za trzy mać się nad prak tycz -

nym wy ko rzy sta niem po wsta łe go mo -

de lu 3D w pro ce sie kal ku la cji kosz tów

bu do wy za pro jek to wa ne go obiek tu. 

Pro gram Nor ma  EXPER T u mo-

ż li wia wczy ty wa nie pli ków w for ma-

cie IFC. Po za im por to wa niu pro jek tu

otrzymamy w prze glą dar ce zwi zu ali zo -

wa ny mo del 3D oraz struk tu rę obiek tu

w tech no lo gii BIM zgod nie z przy ję tym

przez pro jek tan ta stan dar dem: po dzia -

łem na bu dyn ki, kon dy gna cje, ele men -

ty ro dzin oraz li stę je go po szcze gól nych

skła do wych. Moż li we będzie też ze bra -

nie in for ma cji na te mat wy mia rów po -

szcze gól nych obiek tów (dłu go ści, po -

wierzch nie, kubatury itp.) oraz wy ko -

rzy sta nia ich  przy przed mia ro wa niu 

ro bót, a na stęp nie spo rzą dze niu kosz-

to ry su.

Dys po nu jąc ta kim na rzę dziem, kosz -

to ry sant nie mu si już spę dzać dzie sią tek

go dzin nad mo zol nym wy li cze niem ilo -

ści ro bót, po nie waż wszel kie nie zbęd ne

da ne udo stęp ni mu prze glą dar ka w pro -

gra mie Nor ma EXPERT. Do dat ko wo

na każ dym eta pie pra cy można

zweryfikować, w przypadku któ rych

ele men tów pro jek tu ob mia ry zo sta ły od -

czy ta ne i uży te w przed mia rze. Po nad -

to prze glą dar ka BIM po zwa la na wpro -

wa dza nie wła snych ko men ta rzy (no ta -

tek) do wy bra nych obiek tów mo de lu

tak, aby w ra zie uwag czy wąt pli wo ści

prze ka zać je wraz z pro jek tem au to ro wi

lub in nym uczest ni kom pro ce su in we -

sty cyj ne go. Ta ka funk cjo nal ność Nor -

my EXPERT zwięk sza kom fort pracy 

i pozwala zaoszczędzić cza s, ja ki trze -

ba po świę cić na two rze nie lub edy cję

kal ku la cji kosz to ry so wych. 

Wię cej in for ma cji znaj dą Pań stwo

na stro nie in ter ne to wej www.ath.pl.

Za pra sza my!!!
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BIM-owanie w kosztorysowaniu, 
czyli mamy model obiektu i co dalej?

www.ath.pl

Okno przeglądarki BIM w Normie EXPERT – karta pomiar

Okno przeglądarki BIM w Normie EXPERT – karta projekt
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