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P andemia sprawiła, że praca
zdalna z domu stała się coraz
bardziej powszechna, także
w przypadku projektowania.

Obecnie inżynierowie projektanci ocze-
kują od współczesnych narzędzi szyb-
kiej oraz sprawnej wymiany danych ze
współpracownikami zarówno lokalnie,
jak i globalnie. Natomiast elementem
kluczowym stał się dla nich aspekt inter-
operacyjności. W tym przypadku do-
bre doświadczenie ma biuro projektowe
PRECAST Sp. z o.o., stosujące od wielu
lat najnowsze techniki komputerowe,
m.in. oprogramowanie Tekla Structures
do projektowania w środowisku BIM.
Warto wspomnieć, że w 2020 r. ta firma
zdobyła nagrodę publiczności w presti-
żowym konkursie Tekla BIM Awards.

Jednym z ostatnich osiągnięć przedsię-
biorstwa jest projekt prefabrykowanej
konstrukcji budynku o roboczej nazwie
CELL 16, z 135 jednostkami mieszkalny-
mi, podzielonego na kilka części o różnej
liczbie kondygnacji. W tym obiekcie za-
proponowano połączenie konstrukcyj-
nych betonowych elementów prefabryko-
wanych z monolitycznymi (rysunek 1).
Budynek stanowi ostatni etap inwestycji
Hampton Wood – osiedla mieszkaniowe-
go zlokalizowanego w Dublinie (Irlandia),
składającego się z19 bloków. Budowę
pierwszego z nich rozpoczęto w 2004 r.

Firma PRECAST Sp. z o.o. ma do-
świadczenie w tego typu przedsięwzię-
ciach zarówno realizowanych z zasto-
sowaniem narzędzi 2D, jak i wykorzy-
stujących technologię BIM. Drugie
z tych rozwiązań zostało docenione
przez inwestora oraz generalnego wyko-
nawcę – podkreśla Marcin Dominiak,
Prezes firmy PRECAST Sp. z o.o.

Wyzwania
Głównym źródłem problemów, z któ-

rymi musieli mierzyć się projektanci,
była koordynacja międzybranżowa.
W tej sytuacji doceniony został dokład-

ny model konstrukcji służący jako pod-
stawa w komunikacji między podmiota-
mi zaangażowanymi w inwestycję. War-
to dodać, że osiągnięto poziom LOD400
(z ang. Level Of Development lub Level
of Detail).

Biura architektoniczne oraz konstruk-
cyjne odpowiedzialne za projekty reali-
zowane w technologii betonu wylewa-
nego pracowały zazwyczaj z użyciem
technologii 2D. Ze względu na złe do-
świadczenia z taką metodą pracy, pro-
jektanci firmy PRECAST Sp. z o.o. pod-
jęli decyzję o przygotowaniu również
wstępnego modelu konstrukcji mono-
litycznej. Dzięki temu udało im się
w wielu przypadkach skorygować błędy
w projekcie już na wczesnym etapie. Ja-
ko jeden z przykładów można wymienić
zgłoszenie braku podpory ściany prefa-
brykowanej. Po ponownym przelicze-
niu, konstruktor monolitów dodał bra-
kujący element. Na szczęście pracowni-
cy firmy PRECAST Sp. z o.o. wykazali
się czujnością i zauważyli, że zastosowa-
ny element był zbyt szeroki, aby zacho-
wać minimalną odległość elementu do
ostatniego stopnia schodów. Ostatecznie
problem rozwiązano przez zwiększenie
zbrojenia belki oraz wysokości jej prze-

kroju. Gdyby nie wstępny model kon-
strukcji oraz natychmiastowa reakcja,
element zostałby wykonany w sposób
nieprawidłowy.

Poważne wyzwanie stanowiła elewa-
cja budynku. Została ona „podziura-
wiona” w wielu miejscach ze względu
na konieczność umiejscowienia dużych
otworów wentylacyjnych oraz łączni-
ków balkonowych. Niezbędne okaza-
ło się dokładne wymodelowanie tych
przebić oraz zbrojenia znajdującego się
w ich najbliższym otoczeniu (rysu-
nek 2).

Współpraca projektantów
z inwestorem, wykonawcą
i zakładem produkcyjnym

W ramach działań koordynacyjnych
firma PRECAST Sp. z o.o. przeprowa-
dziła wiele spotkań międzybranżowych
z udziałem inwestora oraz głównego
wykonawcy, które dotyczyły przede
wszystkim trójwymiarowego modelu
konstrukcji. Został on również udos-
tępniony wykonawcy konstrukcji mo-
nolitycznej, aby w razie konieczności
mógł ją dopasować do części prefabry-
kowanej. Ze względu na ogromną ilość
informacji w modelu Tekla Structures,1) Construsoft Sp. z o.o.

Holistyczne podejście
do projektowania w czasach pandemii

inż. Rafał Krzymowski1)

Rys. 1. Model Tekla Structures konstrukcji budynku zaprojektowanego przez firmę
PRECAST



nie przekazywano go w formacie na-
tywnym, natomiast w komunikacji
z wykonawcą zastosowano standard
IFC (Industry Foundation Classes).

Zakładowi produkcyjnemu, w któ-
rym wytwarzano prefabrykaty, dostar-
czano zarówno rysunki w formacie
PDF, jak i pliki Unitechnik do zainsta-
lowania w głównym komputerze hali
produkcyjnej (tzw. master computer).
Należy jednak zaznaczyć, że rysunki
w formacie PDF wykorzystywano je-
dynie w celu sprawdzenia zgodności
z tym, co zostało „namalowane” przez
maszynę na stole produkcyjnym. Nato-
miast pliki UT, wygenerowane z pozio-
mu Tekla Structures, zawierały komplet
informacji na temat elementu, tj. wy-
miary, położenie rur karbowanych, ko-
tew, pętli PVL, czy nakrętek do podpór
tymczasowych.

Na optymalizację wydajności pro-
dukcji prefabrykatów wpłynęła wcześ-
niejsza współpraca firmy PRECAST
z zakładem produkcyjnym (wówczas
odpowiednio ustawiono maszyny pro-
dukcyjne). Uproszczony schemat pracy
działu projektowania wyglądał nastę-
pująco:

● wyznaczenie koordynatora modelu
(model fizyczny i analityczny);

● koordynacja branżowa;
● detalowanie;
● generowanie rysunków;

● drukowanie rysunków z zastosowa-
niem filtrów;

● dołączanie powiązanych plików
UT (Unitechnik);

● weryfikacja rysunków i testowanie
plików UT.

Przedstawiony schemat działania na-
leży uzupełnić o dokładny harmono-
gram przekazywania elementów kondy-
gnacja po kondygnacji (zamiast dostar-
czania tych samych elementów, ale
z różnych pięter). Wyjątek stanowi sy-
tuacja, w której mamy do czynienia
z elementem niestandardowym. Nato-
miast podstawowym warunkiem two-
rzenia przedstawionego harmonogra-
mu jest znajomość zapotrzebowania
na produkcję (m2 płyt, liczba ścian, m3

betonu). Dzięki podziałowi budynku
na segmenty znane są te dane w przy-
padku konkretnego piętra. Kolejny wa-
runek to znajomość harmonogramu
prac na budowie. Dzięki temu wia-
domo, kiedy elementy muszą trafić
na produkcję.

Znamy swoją wydajność i z dużą do-
kładnością jesteśmy w stanie oszaco-
wać czas wykonania poszczególnych
pięter, nawet na początku prac, po-
siadając wstępny obmiar i dane lub
po stworzeniu wstępnego modelu. To
oczywiście jest cały czas weryfikowa-
ne oraz udoskonalane – mówi Prezes
Marcin Dominiak.

W całym procesie wymiany infor-
macji należy również wspomnieć o ko-
munikacji z placem budowy. W tym
przypadku zastosowano rozwiązanie
o nazwie Trimble Connect – platfor-
mę CDE (z ang. Common Data Envi-
ronment), umożliwiającą przechowy-
wanie danych w chmurze. Służyła ona
brygadom odpowiedzialnym za mon-
taż prefabrykatów. Dzięki dostępności
tabletów zastosowano wersję mobilną
tego rozwiązania. Było ono wykorzy-
stywane do lokalizowania poszczegól-
nych elementów oraz weryfikacji ich
położenia.

Podsumowanie
Istotnym elementem każdej inwes-

tycji budowlanej jest współpraca
wszystkich branż. Jej prawidłowy prze-
bieg to gwarancja m.in. terminowej re-
alizacji prac, dopasowania harmonogra-
mów poszczególnych brygad, ograni-
czenie błędów, a co za tym idzie kosz-
townych napraw. Osiągnięcie takiej
współpracy stanowi duże wyzwanie
pod względem organizacyjnym. O ile
w przypadku kolejnej wspólnej reali-
zacji poszczególne przedsiębiorstwa
mogą mieć już wypracowane schematy
współpracy, o tyle podczas „pierwsze-
go kontaktu” firm można śmiało użyć
słowa chaos jako opisu tego, co się
dzieje. W tym momencie na scenę
wkracza technologia BIM, a dokładnie
rozwiązania dotyczące wymiany infor-
macji. Interoperacyjność leży bowiem
u podstaw BIM-u. Rozwój takich sys-
temów można zauważyć już od jakie-
goś czasu u większości producentów
oprogramowania. Przykładami mogą
być Tekla Model Sharing (do współ-
dzielenia projektu bez względu na loka-
lizację) oraz wspomniana już platfor-
ma CDE (np. Trimble Connect). Tego
typu nowoczesnych systemów oczeku-
je budownictwo i już obserwuje się co-
raz większe zapotrzebowanie na narzę-
dzia do koordynacji i wymiany infor-
macji. Zobaczymy, jakie technologie
przyniesie nam przyszłość.

Partner działu: Stowarzyszenie Producentów Betonów

Rys. 2. Ściana fasadowa w modelu Tekla Structures
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