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NOWOCZESNA PREFABRYKACJA BETONOWA

T echnologia BIM to, z punktu
widzenia oprogramowania, cy-
frowa informacja, zawierająca
wszystkie dane powstałe pod-

czas projektowania, budowy i eksplo-
atacji budynku, która może stanowić
efektywne narzędzie do zarządzania
projektami [1]. Akronim „BIM” rozu-
miany jest różnie [2] i obecnie funkcjo-
nują trzy jego podstawowe rozwinięcia:

● Building Information Model –
model informacji o budowli;

● Building Information Modelling –
modelowanie informacji o budowli;

● Building Information Management
– zarządzanie informacją o budowli.

Niezależnie od stosowanego rozwinię-
cia akronim BIM należy rozumieć kom-
pleksowo, jako proces tworzenia i zarzą-
dzania danymi o budowli w całym cyklu
życia. U podstaw technologii BIM wyko-
rzystuje się oprogramowanie do trójwy-
miarowego, dynamicznego modelowania
obiektu w czasie rzeczywistym. Każdy
model opracowany zgodnie z tą technolo-
gią obejmuje informacje geometryczne,
takie jak: geometria poszczególnych ele-
mentów budowli i relacje przestrzenne po-
między nimi, a także niegeometryczne, ta-
kie jak: właściwości materiałowe, koszty
poszczególnych komponentów budowla-
nych itp. Technologia BIM to także odpo-
wiednie podejście do automatyzacji
i optymalizacji gromadzenia danych o bu-
dowli [4]. Należy podkreślić, że technolo-
gia BIM nie odnosi się jedynie do etapu
projektowania obiektu budowlanego, ale
do pełnego cyklu życia tego obiektu, tj.
planowania, projektowania, realizacji,
użytkowania/zarządzania, rozbiórki [5].

Technologia BIM w prefabrykacji
Technolodzy budowlani od zawsze

poszukiwali rozwiązań i sposobów na
poprawę wydajności i efektywności pra-

cy, a modelowanie informacji o budow-
li (technologia BIM) dało im wiele moż-
liwych rozwiązań na skrócenie czasu re-
alizacji, zmniejszenie kosztów i popra-
wę bezpieczeństwa oraz warunków pra-
cy. Jednym z powszechnie stosowanych
rozwiązań jest prefabrykacja, tj. wytwa-
rzanie gotowych elementów budowla-
nych sposobem przemysłowym poza
placem budowy, a więc zanim dotrą one
na miejsce wbudowania [6]. Integracja
technologii BIM z technikami prefabry-
kacji daje dużo nowych możliwości [7],
m.in. prefabrykacja staje się bardzo wy-
dajna. Modele budynków opracowane
za pomocą oprogramowania obsługują-
cego technologię BIM charakteryzują się
bardzo dużą szczegółowością. Dzięki
temu kierownicy projektów mogą zinte-
grować proces prefabrykacji z modelem
budynku.

Technologia BIM pozwala na indywi-
dualne modelowanie prefabrykowanych
elementów [8], które mogą być zintegro-
wane z modelem budynku, a także być
wykorzystywane jako szablon do produk-
cji poszczególnych elementów. Modelo-
wanie każdego elementu prefabrykowa-
nego w technologii BIM jeszcze przed je-
go produkcją pozwala na bardzo dokład-
ne wprowadzenie go do modelu budynku,
zmniejszając prawdopodobieństwo wy-
stąpienia kolizji elementów.

Ciągły rozwój i jasny cel, jakim jest
optymalizowanie i realizowanie jak naj-
większej liczby zadań budowlanych,
przekonał firmę Betard do rozpoczęcia
implementacji technologii BIM w pro-
cesie powstawania prefabrykatów bu-
dowlanych. Sprawny przebieg projek-

towania, produkcji, magazynowania,
transportu i montażu prefabrykatów ma
fundamentalne znaczenie w przypadku
dużej liczby podjętych tematów oraz ja-
kości ich realizacji.

Na podstawie dotychczasowych do-
świadczeń, firma Betard i jej partnerzy
przekonali się, że wspieranie technologii
i filozofii zarządzania informacją o wy-
robach budowlanych pozwala na znacz-
ne usprawnienie procesu inwestycyjne-
go – począwszy od koncepcji i projek-
tu, aż po produkcję prefabrykatów oraz
ich dostawę i montaż na budowie.

Technologia BIM otwiera dotychczas
zamknięte drzwi prefabrykacji. Obecnie
producent, inwestor oraz wykonawca
mają możliwość uzyskania w czasie rze-
czywistym istotnych informacji opisują-
cych właściwości i parametry konstrukcji
wznoszonej z prefabrykatów. Na pod-
stawie trójwymiarowej, sparametryzo-
wanej koncepcji obiektu prefabrykowa-
nego (rysunek 1) przeprowadza się kon-

sultacje, mające na celu wyjaśnienie
wszystkim stronom procesu inwestycyj-
nego, na czym polegają proponowane
rozwiązania, tak aby ostateczna oferta
producenta była w pełni przejrzysta.
Podjęcie decyzji o możliwie pełnym za-
kresie prefabrykacji budynku stało się
więc wyraźnie ułatwione. Zamawiają-
cemu prefabrykaty firmy Betard, oprócz
założeń geometrycznych, przedstawiane
są informacje materiałowe oraz lokali-
zacja i parametry zastosowanych insta-
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Podstawowym celem technologii
BIM w prefabrykacji jest opracowanie
modelu (lub modeli) działającego jako
repozytorium wszystkich informacji
istotnych w przypadku projektu, które
mogą być wykorzystywane od pierw-
szych kroków planowania przez cały
okres użytkowania budynku prefabry-
kowanego.

Rys. 1. Trójwymiarowa, sparametryzowa-
na koncepcja obiektu, w którym wykorzy-
stano prefabrykaty Betard [9]
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lacji oraz akcesoriów. Usprawnia to
również komunikację między branżami
zaangażowanymi w projekt.

Wewnętrzna komunikacja w zakła-
dzie prefabrykacji jest także istotnym
elementem udanej realizacji inwestycji
budowlanej. Z tego względu, dokumen-
tacja projektowa trafiająca z biura pro-
jektowego na poszczególne hale pro-
dukcyjne może być zaopatrzona w waż-
ne informacje parametryczne (dane geo-
metryczne), dotyczące elementów pre-
fabrykowanych. W przypadku realizacji
skomplikowanych projektów istnieje
możliwość uzupełnienia dokumentacji
o odpowiednie wygenerowane kody QR
(rysunek 2), dzięki którym kierownik
produkcji uzyskuje niemal natychmia-
stowy dostęp m.in. do informacji nie-
zbędnych do skompletowania stali zbro-
jeniowej, materiałów oraz akcesoriów,
potrzebnych do wykonania elementów
prefabrykowanych. Skanując zamiesz-
czony na rysunku 2 kod QR smartfo-
nem lub tabletem, można uzyskać infor-
macje projektowe dotyczące elementu
prefabrykowanego wykonanego w za-
kładzie prefabrykacji Betard.

Gotowe elementy prefabrykowane
zostają odpowiednio oznaczone, a na-
stępnie przetransportowane do magazy-
nu (fotografia 1). Firma Betard podczas
ciągłego rozwoju i rozbudowy zakła-
dów produkcyjnych w znacznym stop-
niu rozwinęła proces magazynowania,
a także lokalizacji elementów przezna-
czonych do transportu oraz montażu.
Biorąc pod uwagę obecną skalę produk-
cji, a tym samym wyzwania stawiane
działowi logistyki, przyspieszenie tego

procesu jest niezwykle istotne. Kierow-
ca floty Betard, po zeskanowaniu kodu
QR znajdującego się na dokumencie
transportowym lub etykiecie, może ła-
two zweryfikować, czy elementy, które
ma przetransportować na budowę, są
zgodne z zamówionymi przez kierowni-
ka budowy (fotografia 2). Ponadto za-
mawiający może uzyskać wsparcie,
dzięki któremu sprawnie zweryfikuje
parametry i określi lokalizację prefabry-
kowanego elementu, gotowego do roz-
ładunku i wbudowania (fotografia 3).

Podsumowanie
Technologia BIM w prefabrykacji to:
■ pełna parametryzacja prefabry-

katów;

■ ułatwienie zrozumienia koncepcji
konstrukcji prefabrykowanej;

■ poprawa komunikacji między bran-
żami uczestniczącymi w procesie bu-
dowlanym;

■ usprawnienie i przyspieszenie pro-
dukcji prefabrykatów;

■ ułatwienie lokalizacji i identyfika-
cji gotowych prefabrykatów.

Zastosowanie technologii BIM w
zakładzie prefabrykacji betonowej
sprawia, że proces inwestycyjny jest
bardziej efektywny i przynosi wiele ko-
rzyści wszystkim jego uczestnikom.

Fotografie: Betard Sp. z o.o.
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Rys. 2. Kod QR uzupełniający dokumenta-
cję w przypadku skomplikowanych pro-
jektów [9]

Fot. 1. Magazyn prefabrykowanych płyt
stropowych w zakładzie prefabrykacji
Betard

Fot. 3. Montaż prefabrykowanych ścian
zespolonych Betard; początkowa koncep-
cja staje się realną konstrukcją

Fot. 2. Transport ścian prefabrykowanych
zweryfikowanych przez kierowcę


