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Wstęp
• Obecnie w procesie projektowania, istotne jest wykorzystanie narzędzi

komputerowych i specjalistycznego oprogramowania branżowego.

• Uczelnie techniczne chcąc dostosować program kształcenia współczesnego inżyniera
branży sanitarnej do rynku pracy powinny ściśle współpracować z firmami
oferującymi oprogramowanie do komputerowego wspomagania projektowania.

• Rozwój w obszarze nowoczesnych technologii informatycznych i komputerów o
potężnej mocy obliczeniowej jest niezwykle dynamiczny i to, co przed laty trzeba było
mozolnie obliczać ręcznie czy też projektować za pomocą niezbyt wyrafinowanych
narzędzi, obecnie przy wykorzystaniu odpowiednich programów, można uzyskać
bardzo dobre rezultaty znacznie mniejszymi nakładami pracy.



Historia projektowania

Kreślenie ręczne 
a projektowanie komputerowe



Od systemów CAD – do BIM
Rozwiązanie, którego początków należy
szukać pod koniec lat 80., a które na
przełomie XX i XXI wieku, zostało
nazwane BIM-em, będące innowacyjną
technologią parametrycznego
modelowania informacji o budynku (z
ang. Building Information Modeling), jest
do dzisiaj intensywnie rozwijane we
wszystkich etapach projektowania
inżynierskiego.

BIM jest technologią przyszłości, która
już dziś funkcjonuje pod postacią
narzędzi komputerowych i
specjalistycznego oprogramowania oraz
umożliwia integrację systemów różnych
producentów, a nawet branż (np.
sanitarnej, elektrycznej,
architektonicznej) w procesach
budowlanych.

• 1984 r. Gabor Bojar i Leonid Raiz – Węgry, 
prototypowy program architektoniczny

• 1988 r. Irwin Jungreis i Leonid Raiz –
Cambridge, prototypowy ProEngineer

• (w 2002 przejęty przez firmę AutoDesk)

• 2005 r. INTERsoft, Jarosław Chudzik –
System ArCADia

• Upowszechnienie się terminu BIM w Polsce



Programy CAD i jego nakładki
CAD 3D

CAD 2D

BIM
BIM nie jest spadkobiercą 
i następcą CAD

Building 
Information 
Modeling



BIM jeden skrót – różne definicje
Building Information Modelling
Bezpośrednio tłumacząc na język polski oznacza modelowanie informacji o
budynku.
Jest to PROCES TWÓRCZY, w którym generujemy i wykorzystujemy dane o
budowli, jej projektowaniu, budowy i eksploatacji w trakcie pełnego cyklu
funkcjonowania. BIM pozwala, aby wszyscy zainteresowani uczestnicy
inwestycji mieli dostęp do tych samych informacji, w tym samym czasie,
przez interoperacyjność platform technologicznych.



Technologia BIM – kompletna info 

. 

Dzięki temu można przeanalizować 
dużo więcej informacji niż w 

projekcie powstałym tradycyjnie. 

Projekt w 2D może być 
interpretowany tylko przez ludzi 
bazując na ich doświadczeniu, a 

projekt w BIM-ie wprowadza 
dodatkowe wsparcie w postaci 

różnorodnych programów/raportów 
ułatwiających i przyśpieszających 

ową interpretację.

Obiekt stworzony w pełni w technologii BIM ma 
wszystkie, możliwe parametry rzeczywistego obiektu



Cel i zakres pracy
Celem pracy było porównanie wybranych narzędzi 

komputerowego wspomagania projektowania BIM z metodami 
tradycyjnymi wykorzystywanymi w procesie kształcenia 

inżyniera branży sanitarnej na Wydziale Inżynierii Lądowej i 
Środowiska Politechniki Gdańskiej.

tylko wtedy, gdy w procesie 
kształcenia otrzyma się 
właściwe podstawy 
teoretyczne

Intersoft - Arcadia
i inne m.in.
AutoCAD, 

Revit,
AutoDESK

itp.

Oprócz nauki obsługi oprogramowania, konieczna 
jest równocześnie umiejętność oceny uzyskanych 

wyników komputerowego projektowania przez 
studentów oraz wypracowania sposobów 

weryfikacji zadań i/lub projektów wykonanych 
przy wykorzystaniu technologii BIM



ArCADia – widok ogólny

DANE 
WEJŚCIOWE

WIDOK 3D

Zakładki rozwijalne 

Arcadia 6.0 (2014)

PANEL OBSŁUGI PROGRAMU



Przykładowy obiekt 

Bałtyk

Nowo projektowany budynek

Ilość kondygnacji 3, 
wysokość

Pow. Cał. = 360 m2

Dach skośny

OKNO WIDOKU 3D



Etapy projekt. w branży instalacyjnej

Ilość 
kondygnacji

Wysokość 
kondygnacji Trasowanie



Obsługa oprogramowania (1)
Poziom 
montażu

Ciśnienie 
min i max

Temperatura 
wody zimnej

Punkt 
przyłączenia



Obsługa oprogramowania (2)

Poziom 
montażu

Temperatura 
otoczenia

Materiał

Średnica

Przewody 
instalacyjne



Obsługa oprogramowania (3)

Poziom montażu

Nazwa 
(przeznaczenie)

Materiał

Średnica króćców

Wymagane 
ciśnienie

Normatyw wypływu

Symbol na rysunku

Punkty 
czerpalne



Przykładowy obiekt - wnętrze
Fragment wnętrza budynku

Dobór kompletnych, urządzeń sanitarnych 
konkretnych producentów

Zakładki do doboru rurociagów

OKNO WIDOKU 
3D



ArCADia – instalacje wodociągowe

Projektowanie BIM 
rzeczywistego układu 

instalacji zimnej i 
ciepłej wody użytkowej

DANE 
WEJŚCIOWE

WYKRYWANIE KOLIZJI

WIDOK 3D

Zakładki rozwijalne 

Arcadia (2014)
PANEL OBSŁUGI PROGRAMU



ArCADia – instalacje wodociągowe



ArCADia – raport

Obliczenia i raport Sprawdzenie 
instalacji

Błąd np. 
Niepodłączony 

rurociąg 

Kliknij raz na wiersz z 
opisem błędu

Program wskaże 
miejsce błędu np. 
niepodłączonego 

rurociągu

Wrysuj poprawnie 
rurociąg i sprawdź 

instalację jeszcze raz

Projekt wykonany 
poprawnie

Kliknij Obliczenia i 
raport



ArCADia – obliczenia i aksonometria

Aksonometria

Automatyczne 
rysowanie

Wybór opisu 
(średnica, 
przepływ, 
materiał)

Armatura z 
symbolami

Punkty 
obliczeniowe

Automatycznie
generowanie 
aksonometrii 
i obliczeń



Wykaz elementów projekt. instalacji

Warunkiem prawidłowo wykonanej instalacji jest odpowiedni dobór 
poszczególnych elementów – co pozwala na ich szybką weryfikację!

Przesłać do programu 
NORMA 

Wygenerować 
raport do 

formatu Exel

Opracować Opracować 
kosztorys

Zestawienie Zestawienie 
materiałów



Podsumowanie
 Na podstawie doświadczeń w pracy z wybranymi programami służącymi do

komputerowego wspomagania procesu projektowania w branży sanitarnej
można stwierdzić, iż w większości przypadków zastosowane
oprogramowanie BIM spełniło stawiane im wymagania.

 Własne doświadczenia i przeprowadzone analizy wśród studentów
wykazały, że niezwykle pomocny w stosunku do przeprowadzania zarówno
skomplikowanych prac obliczeniowych, jak i rysunkowych, jest
wykorzystanie technologii BIM we wspomaganiu w kształceniu inżyniera
branży sanitarnej i prowadzi do uzyskania wymiernych efektów.

 Ponadto BIM okazał się niezwykle pomocny w stosunku do
przeprowadzania zarówno skomplikowanych prac projektowych, jak i w
zrozumieniu jednostkowych procesów budowlanych zachodzących
pomiędzy różnymi branżami

 W ostatnich kilkunastu latach nastąpił bowiem przełom w technologii BIM i
procesów budowlanych. Mamy wreszcie do dyspozycji dobre narzędzia i
sprzęt, adekwatne do aktualnych potrzeb przy projektowaniu w BIM.

 Dostępna technika komputerowa pozwala budować na bazie BIM, przyjazne
użytkownikowi, efektywne modele 3D budynków, nawet bardzo złożonych
konfiguracji techniczno-technologicznych wraz z kompletem informacji o
danym obiekcie budowlanym w fazie projektowania, wykonawstwa i
późniejszej eksploatacji.



Wnioski końcowe
 Wniosek końcowy jaki należy przytoczyć w pracy z

programami do komputerowego wspomagania
projektowania BIM w procesie kształcenia współczesnego
inżyniera branży sanitarnej jest fakt, iż obecnie szeroko
stosowane programy branżowe niezwykle usprawniają
proces związany z tworzeniem dokumentacji projektowej.

 Ponadto nadają jej bardziej profesjonalny sposób
prezentowania obliczeń oraz opracowywania rysunków
zgodny z powszechnie uznanymi standardami.

 Chcąc przy tym dostosować program kształcenia
współczesnego inżyniera branży sanitarnej do rynku
pracy, uczelnie techniczne powinny przede wszystkim
ściśle współpracować z firmami oferującymi najnowsze
oprogramowanie, tak aby rozwijać praktyczne
umiejętności studentów oraz dać im szanse oceny
przydatności wybranych narzędzi do komputerowego
wspomagania projektowania BIM.

 Doświadczenia pokazują ze studenci bardzo angażują się
w poznawanie nowych technologii i odnoszą sukcesy w
skali naszego kraju, otrzymując 1 miejsce w 2 edycjach
konkursu InterSoft za pracę magisterską i inżynierską.
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Dziękuję za uwagę!
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