
62

AKADEMIA BIM

4/2020 (nr 572) ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X www.materialybudowlane.info.pl

W drożenie technologii BIM w istotny sposób zmie-
niło podejście do zapewnienia jakości w projek-
towaniu. Możliwość wykorzystania modelu 3D
spowodowała, że wiele procesów uległo uspraw-

nieniu i stały się efektywniejsze oraz bardziej skuteczne. Kon-
trola i zapewnienie jakości w projektowaniu nie są niczym no-
wym. Prowadzenie kontroli tradycyjnej dokumentacji projek-
towej w praktyce wymaga jednak znacznego wysiłku i jest
mało skuteczne. W wielu przypadkach dochodzi do sytuacji,
w której szczegółowa ocena projektu jest przesuwana na ko-
lejne etapy, a problemy pojawiają się dopiero wtedy, gdy sta-
ją się istotne, np. na placu budowy. Celem zastosowania tech-
nologii BIM jest wczesne wykrycie problemów zanim ko-
nieczność ich rozwiązania będzie miała wpływ na koszty i ter-
min realizacji inwestycji. BIM dostarcza narzędzi i metod
ułatwiających zapewnienie jakości w projektowaniu. Należy
zauważyć, że w zależności od branży na jakość projektu ma-
ją wpływ również inne działania wykraczające poza zakres
wsparcia technologii BIM.

Aspekty zarządzania jakością
W przypadku zarządzania jakością projektu coraz częściej

spotykamy się z niezwykle istotną zmianą podejścia, bo prze-
noszącą ciężar zadań na coraz wcześniejsze etapy realizacji in-
westycji. Zarządzanie jakością projektu zaczyna być rozu-
miane w sposób coraz szerszy, a metodyka wykorzystywa-
na od lat w innych dziedzinach produkcji, w znacznej mierze
dzięki popularyzacji BIM, powoli znajduje miejsce także
w budownictwie. Odchodzi się od będącego od lat standardem
zarządzania jakością w znacznej mierze opartym na kontroli
jakości (Quality Control) na rzecz skupienia się na szerszym
aspekcie zapewniania jakości (Quality Assurance). Te dwa
z pozoru podobne określenia, w rzeczywistości, kryją funda-
mentalne zmiany w podejściu do całego procesu. Wyraźnemu
rozróżnieniu nie pomagają nawet definicje używane w normie
ISO 9000. Zasadniczo największa różnica w ich brzmieniu
sprowadza się do odniesienia do różnego czasu. Podczas gdy
kontrola jakości skupia się na spełnieniu norm jakościowych,
to zapewnianie jakości polega na upewnianiu się, że te nor-
my zostaną spełnione w przyszłości. Prowadzi to do wniosku,
że jedną z podstawowych różnic pomiędzy tymi dwoma kon-
cepcjami jest myślenie o kontroli jakości w kategoriach spraw-
dzania gotowego produktu, podczas gdy zapewnienie jakości
odbywa się przez cały okres produkcyjny. Przekładając to
na rzeczywistość inwestycji budowlanych zbyt często mamy
do czynienia z zarządzaniem jakością bazującym na wielo-
krotnej kontroli jakości. Projektant jest odpowiedzialny

za stworzenie możliwie najlepszej dokumentacji projektowej,
następnie wykonawca dokłada starań, aby wszystkie prace
zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, itp. Każdy
uczestnik procesu inwestycyjnego skupia się na tym, aby ofe-
rowany przez niego produkt był na jak najwyższym poziomie
zapominając o kompatybilności z produktami innych stron
zaangażowanych w inwestycję. Niestety tak długo, jak będzie
brakowało holistycznego spojrzenia na całą inwestycję w po-
staci jednego dobrze zdefiniowanego procesu, tak długo za-
rządzanie jakością w projektowaniu nie będzie satysfakcjo-
nowało wszystkich uczestników procesu budowlanego. Do te-
go czasu pracując w pojedynkę, zamiast sprawnie koordyno-
wać działania, będą narażeni na błędy, a inwestor finalnie
otrzyma produkt droższy i cechujący się znacznie gorszą ja-
kością. Chcąc lepiej zarządzać jakością nie sposób nie zain-
teresować się technologią BIM, podobnie interesując się tech-
nologią BIM nie sposób nie przyjrzeć się dokładniej sposo-
bom w jaki zarządzamy jakością.

Rola wymagań BIM
Jedną z podstaw BIM, jako metodyki pracy, jest zapewnie-

nie dobrego i ciągłego przepływu informacji przez cały czas
trwania inwestycji. Jeszcze przed rozpoczęciem prac dobrze
jest poświęcić czas, który w przyszłości zwróci się z nawiąz-
ką, na ustalenie procedur, wzajemnych oczekiwań i schema-
tów działania. Kluczowe w tym przypadku są dokumenty ta-
kie jak wytyczne inwestora – Employer’s Information Requ-
irements (EIR) oraz plan realizacji BIM – BIM Execution
Plan (BEP). Należy pamiętać, że zapewnienie jakości w pro-
jektowaniu BIM rozpoczyna się już na jego początkowym
etapie, podczas tworzenia zapytania ofertowego lub pierw-
szych prac przygotowawczych. Świadomy inwestor już na
wczesnym etapie powinien zapewnić ramowe dokumenty
w postaci EIR informujące, np. o realistycznym, oczekiwanym
poziomie dokładności modelu czy jego nasyceniu informacją.
To na jego podstawie potencjalny ofertodawca będzie w sta-
nie ocenić, czy ma wystarczające kompetencje, aby zapewnić
stworzenie dokumentacji projektowej o jakości i szczegóło-
wości oczekiwanej przez zamawiającego, a także w odpo-
wiednim terminie.

Idealny proces projektowy BIM wymaga, aby już od sa-
mego początku były w niego zaangażowane wszystkie stro-
ny będące jego uczestnikami. Uczestnictwo przedstawicie-
li projektantów branżowych, czy przedstawicieli generalnego
wykonawcy w odbywających się, np. raz na 2 tygodnie spo-
tkaniach koordynacyjnych, już na etapie projektu kon-
cepcyjnego pozwala na wyeliminowanie wielu punktów za-
palnych, które mogą pojawić się w przyszłości. Zrobienie te-
go na tak wczesnym etapie, gdy wprowadzanie wszelkich
zmian jest relatywnie proste, umożliwia uzyskanie znacznie
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lepszej jakości i efektywności pracy, niż gdy te zmiany wpro-
wadzane są dopiero w przypadku projektu wykonawczego
lub na budowie, jak to nadal ma zbyt często miejsce.

Kontrola jakości modeli BIM
W celu zapewnienia jakości, w projektowaniu z wykorzy-

staniem BIM stosowana jest ocena poprawności modeli za-
równo w programach do modelowania, jak i tych operujących
na formacie IFC. Dotyczy ona:

■ prawidłowego przygotowania modelu i jego przydatno-
ści do dalszych analiz;

■ zawartości informacji projektowych zgodnych z aktual-
nym etapem projektowania, wymaganiami poszczególnych
branż i inwestora;

■ możliwych do przeprowadzenia analiz opierających się
na modelu przy założeniu jego poprawności i kompletności
informacji.

Z tego prostego zestawienia wynika, że proces zachowania
jakości bazujący na modelu musi być mocno ustandaryzowa-
ny i dotyczyć wielu powiązanych ze sobą zagadnień. Kon-
trola jakości projektu na podstawie modeli BIM wykorzystu-
je różne narzędzia i metody w zależności od obszaru weryfi-
kacji, etapu realizacji i ich dostępności takie, jak: funkcje
w programach do tworzenia modeli BIM; programy do prze-
glądania modeli; narzędzia do łączenia i porównywania mo-
deli BIM lub dedykowane programy do analizy oparte na re-
gułach, przy czym przyjmowane jest założenie, że narzędzia
do tworzenia modeli i ich eksportu do formatu IFC są prawi-
dłowo wykorzystywane, zgodnie z przyjętymi standardami
i mają odpowiednie certyfikaty.

Wykrywanie kolizji
Powszechnym działaniem jest kontrola modeli oparta o geo-

metrię poszczególnych elementów. Polega ona głównie na wy-
krywaniu kolizji, ale nie dotyczy tylko wzajemnych relacji
między elementami instalacji i architekturą lub konstrukcją.
Wykrywanie kolizji jest procesem mającym bardzo specy-
ficzne uwarunkowania zachowania jakości projektu. W pod-
stawowym zastosowaniu w trakcie wykrywania kolizji może
być zgłaszana nadmierna liczba błędów, wynikająca m.in.
z braku odpowiednich zakresów tolerancji lub wyboru zbyt
dużej grupy elementów (np. wszystkich ścian, w tym działo-
wych). W przypadku rury przechodzącej przez cztery belki na-
rzędzia do analizy kolizji z reguły zgłoszą to zdarzenie jako
cztery niezależne kolizje, mimo że może być to jeden problem
wymagający przesunięcia elementu instalacji. Znalezione koli-
zje każdorazowo podlegają weryfikacji projektanta i określeniu,
który element ma priorytet w danej sytuacji. W praktyce następ-
stwem automatycznej analizy kolizji jest ręczna ich weryfika-
cja przez sprawdzenie modelu, np. przy użyciu przekrojów 3D,
co czyni cały proces półautomatyczny nie zmniejszając jednak
jego przydatności i skuteczności.

Analiza kolizji jest często wykorzystywana również
do sprawdzenia dostępności obszarów użytkowania. Wyma-
ga jednak ręcznego modelowania brył reprezentujących te ob-
szary, np. w drzwiach, nad schodami lub w okolicy wyposa-
żenia instalacyjnego, a następnie wykrywania kolizji pomię-

dzy nimi a elementami architektury lub konstrukcji. W przy-
padku dedykowanych programów bazujących na regułach
wielkości obszarów użytkowania definiowana jest bezpośred-
nio w regule w zależności od typu i funkcji elementu, np.
drzwi (rysunek 1).

Bardziej złożonym zagadnieniem jest wzajemna koordyna-
cja przestrzenna modeli architektury i konstrukcji. Metoda
weryfikacji będzie ściśle związana ze strategią podziału mię-
dzy elementami poszczególnych branż. Jeżeli podjęta zosta-
ła decyzja o rozdzieleniu modelu w takim stopniu, że model
architektury nie zawiera żadnych elementów konstrukcyjnych
i na te elementy pozostawiono puste przestrzenie, weryfikacja
przestrzenna tych modeli będzie sprowadzała się do wykrycia
kolizji między nimi. W związku z tym, że takie podejście
znacznie utrudnia proces modelowania, dostępne są również
rozwiązania bazujące na regułach umożliwiających bezpo-
średnie porównanie zgodności elementów architektury i kon-
strukcji, np. czy belki w modelu konstrukcji odpowiadają bel-
kom w modelu architektury.

Analiza zawartości modelu
Ma ona na celu ustalenie czy model jest zgodny z wytycz-

nymi lub specyfikacją inwestora, odpowiada aktualnemu
etapowi projektowania, a także normom i odpowiednim
przepisom. Sprawdzenie to jest realizowane przez dedyko-
wane narzędzia do kontroli i zachowania jakości modeli
BIM działające w oparciu o reguły, które mogą być definio-
wane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami BIM. W za-
leżności od programu złożoność dostępnych reguł zapewnia
praktycznie całkowitą automatyczną ocenę poprawności mo-
delu. Wynik analizy jest weryfikowany przez sprawdzające-
go, który podejmuje decyzje dotyczące działań, jakie nale-
ży podjąć w danej sytuacji.

Analizy modeli bazujące na regułach wykorzystują róż-
ne algorytmy. Jednym z najczęstszych działań jest filtrowa-
nie grup elementów i kontrola poszczególnych parametrów.
Pozwala to na weryfikację zgodności modelu z podstawowy-
mi wymaganiami dotyczącymi, np. minimalnej lub maksymal-
nej wielkości elementów. Niespełnienie kryteriów w tym za-
kresie może wskazywać na podstawowe błędy modelowania
lub złą klasyfikację elementów. Metoda ta zapewnia również
kontrolę zgodności modelu z wytycznymi i specyfikacjami
inwestora przez sprawdzenie czy elementy modelu mają

Rys. 1. Reguła testująca obszary użytkowania drzwi lub okien
w modelu BIM w programie Solibri Office
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parametry uzgodnione w planie realizacji BIM oraz, czy ich
wartości są zgodne z oczekiwanym formatem.

W złożonych przypadkach konieczne jest zastosowanie
wielu różnych warunków i ich kategoryzacja, by zachować
odpowiednią czytelność wyników, np. kontrola poprawno-
ści wymiarów drzwi wymaga odpowiedzi na różne pytania:
czy w modelu są drzwi, czy są to drzwi odpowiedniego typu,
czy prowadzą do określonego pomieszczenia, czy ma-
ją uzgodnioną identyfikację, przypisane odpowiednie wy-
miary i czy są one zgodne z przepisami. Reguły są grupo-
wane w zestawy, co pozwala na przypisanie ich do wybra-
nej branży lub zagadnienia i ułatwia całościowe podejście
do analizy modelu. Reguły bazujące na filtrowaniu i kontro-
li parametrów wymagają zastosowania dodatkowych metod
klasyfikacji elementów poddawanych analizie. Poprawna
klasyfikacja elementów jest jednym z pierwszych testów
przydatności modelu do dalszej analizy.

W przypadku programów bazujących na regułach możli-
wa jest również analiza braków w modelach BIM. Wyma-
ga ona przyjęcia wielu specyficznych założeń dotyczących
poprawności modelowania i oczekiwanego stanu modelu.
Mogą one bazować na ogólnie przyjętych dobrych prakty-
kach modelownia lub wykorzystywać istniejące specyfika-
cje związane z definicjami podstawowych standardów oraz
słowniki i klasyfikacje elementów budynku. Weryfikacja
braków w modelu jest przeprowadzana z reguły na począt-
ku procesu jego oceny w celu sprawdzenia przydatności
do dalszych analiz. Kontrolowane mogą być nie tylko listy
oczekiwanych elementów modelu BIM, ale również wza-
jemne relacje wynikające z ich funkcji, np. czy słupy pod-
pierają inne elementy, a sprawdzenie czy wszystkie po-
mieszczenia zostały prawidłowo zamodelowane i opisane
umożliwi ocenę rzetelności zestawień wykonanych w dal-
szych etapach.

Oprogramowanie wykorzysujące reguły umożliwia ana-
lizę pod kątem wielu zagadnień przestrzennych. W podsta-
wowym zakresie, bazując na prostych algorytmach oblicza-
jących odległości pomiędzy elementami, które mo-
gą być wykorzystane zarówno do sprawdzenia przestrzeni
nad sufitem podwieszanym, ale również przy odpowiedniej
klasyfikacji elementów do sprawdzenia, czy włączniki świa-
tła zostały zamontowane na odpowiedniej wysokości. Wy-
maga to oczywiście modelu, w którym testowane elementy
będą obecne przynajmniej w symbolicznej formie. Po wpro-
wadzeniu do reguł informacji o strukturze pomieszczeń
i związanych z nią wymaganiach analizowane mogą być
różne aspekty funkcjonalno-użytkowe takie, jak: odległo-
ść pomiędzy pomieszczeniami lub liczba jednych pomiesz-
czeń w stosunku do innych. Algorytmy obliczania drogi
i odległości pomiędzy pomieszczeniami umożliwiają oce-
nę długości dróg ewakuacyjnych (rysunek 2) z uwzględ-
nieniem: liczby osób; miejsca ewakuacji; początku drogi
w pomieszczeniu; wielkości stref pożarowych i ich wypo-
sażenia.

Odrębnym zagadnieniem są reguły związane z dostępno-
ścią, w których przewidziano różne sytuacje związane
z użytkowaniem budynku przez osoby o ograniczonej moż-

liwości poruszania się (rysunek 3). W połączeniu ze zdefi-
niowanymi normami i standardami oraz klasyfikacją spraw-
dzanych elementów budynku pozwalają one na skuteczną ich
weryfikację.

Podsumowanie
Kontrola poprawności modelu polegająca na indywidula-

nych testach zgodności z wymaganiami lub analizie kolizji
każdorazowo wymaga interpretacji i z reguły nie polega
na prostym stwierdzeniu, że model BIM, a więc i projekt
są poprawne. Proces sprawdzania projektu wymaga szerokiej
wiedzy na temat zagadnień projektowych oraz oczekiwane-
go stanu poszczególnych elementów modelu. Analiza
bez konkretnego planu może prowadzić z jednej strony
do zbyt dużych uogólnień i bagatelizowania wyników,
z drugiej zaś do zbytniego rozdrobnienia prowadzącego
do zmniejszenia efektywności całego procesu. Należy
również zwrócić uwagę, że narzędzia ułatwiające zachowa-
nie jakości wynikające z zastosowania BIM mogą być sku-
teczne tylko w sytuacji używania BIM od samego początku
projektowania. Praca polegająca na tradycyjnym przygoto-
waniu projektu i równoległym tworzeniu modelu BIM
do celu jego kontroli z reguły powoduje jedynie zwiększe-
nie kosztów całego procesu projektowania bez efektów
w postaci zwiększenia jakości tradycyjnej dokumentacji pro-
jektowej.

Rys. 2. Analiza długości dróg ewakuacyjnych w programie Solibri
Office

Rys. 3. Przykłady analizy dostępności w programie Solibri Office
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