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Definicja BIM  

Skrót BIM (inaczej z ang. Building Information 
Modeling) – jest to modelowanie informacji o budynku. 
Termin był znany już na początku XXI wieku. W naszej 
branży oznacza inwestycje budowlaną, która jest 
tworzona w wirtualnym świecie zaczynając od 
koncepcji, aż do oddania obiektu do użytku. 
Obiekt budowlany, który został stworzony w technologii 
BIM posiada wszystkie parametry rzeczywistego 
obiektu. Za pomocą takiej technologii można 
przeanalizowad dużo więcej informacji niż w projekcie 
w wersji 2D. 



Stosowanie technologii BIM  

Stosując technologię BIM można dużo łatwiej i szybciej: 
• przeanalizowad koszt, ilośd materiałów, czas realizacji, 
• wyłapad błędy w projekcie, 
• stworzyd nowatorską konstrukcję, 
• zaplanowad budowę, 
• i wiele, wiele innych rzeczy, które nam jeszcze do głowy nie 

przyszły  
 
 
 
 

http://www.bimblog.pl/wp-content/uploads/2011/11/schemat-BIM.jpg


Przedstawienie wybranego produktu 
MatBet 

 Rury betonowe i żelbetowe Wibro TB ze zintegrowaną uszczelką – są to rury 
betonowe i żelbetowe długości 2500 mm, o przekroju kołowym, stosowane w sieciach 
kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, w przedziale średnic: 300-1200 mm. Produkcja 
oraz odbiór odbywa się zgodnie z wymogami normy europejskiej PN-EN 1916. 

 

  

 

 

 



Pokaz zamodelowanego produktu w 
programie AutoDesk Revit 

                

Widok ogólny 1 
Rury Wibro TB 

Widok ogólny 2 
Rury Wibro TB 

Widok z przodu 
Rury Wibro TB 

Widok z góry Rury Wibro TB Widok z dołu Rury Wibro TB 



Sparametryzowanie wybranego 
modelu 3D 

Pierwotna Rura Wibro TB o średnicy 
nominalnej 800 mm i jej parametry  

Pierwotna Rura Wibro TB o średnicy 
nominalnej 800 mm i jej parametry 
przedstawiona na układzie płaszczyzn  



Sparametryzowanie wybranego 
modelu 3D 

Nadanie nowych parametrów dla Rura Wibro TB 
o średnicy nominalnej 1200 mm  

Widok ogólny 1 Rury 
Wibro TB  

Widok ogólny 2 Rury 
Wibro TB  

Widok z boku Rury 
 Wibro TB  

Widok z dołu Rury 
 Wibro TB  

Widok z góry Rury 
 Wibro TB  



Sparametryzowanie wybranego 
modelu 3D 

Wprowadzenie parametrów dla produktu na 
specjalne zamówienia  

Widok ogólny 1 produktu  
na specjalne zamówienia  

Widok ogólny 2 produktu   
na specjalne zamówienia  

Widok z boku produktu   
na specjalne zamówienia  

Widok z dołu produktu   
na specjalne zamówienia  

Widok z góry produktu   
na specjalne zamówienia  



Zarządzanie produktem BIMStreamer 
Rura Wibro TB 

Ustawienie ścieżek kodujących produkt w aplikacji BIMStreamer 

Zaaplikowanie odpowiedniej paczki kodów w  systemie BIMStreamer 



Zarządzanie produktem BIMStreamer 
Rura Wibro TB 

Pokaz Rury Wibro TB w systemie BIMStreamer. 
Wersja polska 

Pokaz Rury Wibro TB w systemie BIMStreamer. 
Wersja angielska 

Pokaz parametrów technicznych  Rury Wibro TB 
w systemie BIMStreamer. Wersja polska 

Pokaz parametrów technicznych  Rury Wibro TB 
w systemie BIMStreamer. Wersja angielska 



Identyfikowanie i lokalizowanie 
produktu za pomocą rozwiązao GS1 

GS1 Polska jest jedyną jednostką mającą uprawnienia do zaakceptowania polskie 
instytucje oraz firmy do przekazywania im przywilejów oraz możliwości używania 
kodów kreskowych GS1. A także sprzyja Członkom Systemu w bieżącym zagłębianiu się 
w standardów GS1, który obejmuje zasób wielobranżowych rozwiązao oraz 
komunikacyjnych jak i identyfikacyjnych. Zajmuje się rozbudową globalnych 
standardów, realizacją rozwiązao krajowych oraz współczesnymi zastosowaniami. 
Systemem przewodniczy System GS1 w Polsce 

Przykładowy pokaz skanowania kodu qr 
za pomocą skanera laserowego  

Przykładowy pokaz skanowania kodu kreskowego  
za pomocą skanera laserowego  



Identyfikowanie i lokalizowanie 
produktu za pomocą rozwiązao GS1 

Przykładowy kod QR Rury Wibro TB  



Wnioski 

W pracy dyplomowej wykonano: 

• Opis oraz modelowanie geometrii 

• Wykonanie modelu cyfrowego betonowego produktu budowlanego 

• Identyfikacja oraz przygotowanie produktu pokazowego z różnymi kodami 

• Rozwój praktycznego zastosowania na przykład: 

 Inspektor nadzoru ma ułatwiony dostęp do danych 

 Modeli cyfrowych całej produkcji MatBet i innych producentów branży 

 Rozszerzenie zakresu dla różnych szczegółów geometrii, informacji modeli 3D, a także 
formaty modeli cyfrowych 

 Weryfikacja położenia oraz głębokości posadowienia kanalizacji  w następnej inwestycji  
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