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Building Information Modeling, w skrócie BIM, to 
w ostatnim czasie jeden z gorętszych tematów w kraju. Wystar-
czy wspomnieć o kilku wydarzeniach z ostatniego okresu, jak 
choćby cyklu seminariów organizowanych przez Prezesa Urzędu 
Zamówień Publicznych, Kongresie Infrastruktury Polskiej, powo-
łaniu polskiego oddziału buildingSMART czy studiach podyplo-
mowych z zakresu BIM organizowanych na wybranych krajo-
wych uczelniach wyższych. 

BIM staje się coraz powszechniejszy i powoli przebija się 
również w sektorze infrastrukturalnym, w szczególności w elek-
troenergetyce, budownictwie drogowym czy kolejowym. Warto 
też wskazać, że akronim BIM pojawia się w literaturze tematu 
w zestawieniu z wieloma określeniami. Przykłady takich zesta-
wień wskazano poniżej:
•	 model	 BIM	 –	 przez	 co	 rozumie	 się	 model	 składający	 się	

z	wirtualnych	obiektów	posiadających	cechy	geometryczne	
(3D) oraz cechy pozageometryczne (informacyjne),

•	 narzędzia	BIM	–	oprogramowanie	BIM,	często	mylnie	ogra-
niczane	do	oprogramowania	służącego	do	tworzenia	mo-
deli BIM,

•	 procesy	BIM	–	procesy	obejmujące	pracę	na	informacji	zapi-
sanej w postaci modeli BIM,

•	 technologia	 BIM	 –	 metoda	 przygotowania	 i	 prowadzenia	
procesu wytworzenia i przetwarzania danych BIM,

•	 metodyka	BIM	–	zespół	procedur	i	metod	związanych	z	za-
stosowaniem technologii BIM.

Czym w świetle powyższego jest BIM? W podręczniku [7] 
podjęto	próbę	stworzenia	takiej	definicji,	zgodnie	z	którą	BIM	jest	
cyfrowym	 zapisem	 działań	 związanych	 z	 budową	 i	 eksploata-
cją	aktywów	trwałych.	Łączy	w	sobie	wiele	elementów,	w	 tym:	
technologię, procesy (usprawnienia), informacje cyfrowe. Jest to 
więc strategiczne narzędzie dedykowane usprawnieniu procesu 
decyzyjnego w całym cyklu życia obiektu budowlanego. Z tego 
wprost	wynika	wniosek,	że	BIM	może	być	narzędziem	do	osiąga-
nia zróżnicowanych celów biznesowych.

Bardziej	 technologiczną	 definicję	 BIM	 można	 znaleźć	
w pracy [3], w której wskazuje się, że jest to cyfrowa baza 
informacji. Baza informacji (danych), która powinna zawierać 
wszystkie	informacje	opisujące	dany	obiekt	budowlany,	a	więc	
dane geometryczne, cechy fizyczne, cechy funkcjonalne, dane 

kosztowe, parametry techniczne, a także zestaw danych po-
zwalających	na	bieżącą	eksploatację	obiektu.	W	ujęciu	ogól-
nym	są	to	więc	dane	geometryczne	oraz	pozageometryczne.	
W świetle tej definicji, BIM jest narzędziem o wielu zastoso-
waniach, odmiennych dla poszczególnych faz cyklu życia 
obiektu	budowlanego.	Kolejne	definicje	można	znaleźć	w	pra-
cach [9, 10].

BIM	nie	jest	niczym	nowym,	ale	z	pewnością	jest	trendem	
globalnym,	 co	 pokazują	 chociażby	 raporty	 McGraw	 Hill	 Con-
struction [4, 5]. W Ameryce Północnej poziom stosowania BIM 
oceniono	w	2007	r.	na	28%	i	był	on	mierzony	liczbą	projektantów	
korzystających	z	BIM.	W	roku	2012	poziom	ten	wzrósł	do	trochę	
ponad 70%. Przy czym dotyczyło to w równym stopniu architek-
tów	 jak	 i	 inżynierów.	Dominującą	grupą	podmiotów	korzystają-
cych z BIM były wówczas duże i średnie przedsiębiorstwa. Ten 
sam	wskaźnik	dla	krajów	europejskich	wynosił	36%	w	2010	r.,	
ale	autorzy	wskazują	na	istotne	zróżnicowanie	tego	współczyn-
nika w poszczególnych krajach, co powoduje, że wartość śred-
nia nie jest w tym przypadku miarodajna. 

Podstawową	 przyczyną	 stale	 wzrastającej	 popularności	
BIM	są	oczekiwane	efekty	ekonomiczne.	Według	raportów	[1,	8]	
roczne, globalne przychody sektora inżynieryjno-budowlanego 
(z ang. engineering & construction)	 kształtują	 się	 na	 poziomie	
ok. 10 x 1012 USD, co stanowi ok. 6% ogólnoświatowego produk-
tu narodowego brutto. Pełna cyfryzacja tego sektora (bez sekto-
ra mieszkaniowego) może dać potencjalnie roczne oszczędności 
w przedziale pomiędzy 13% a 21% dla fazy projektowania i bu-
dowy oraz od 10% do 17% dla fazy eksploatacji. Spodziewane 
oszczędności	w	skali	globalnej	przekraczają	więc	wartość	pro-
duktu krajowego brutto Polski.

Zobrazowanie	oszczędności	wynikających	z	zastosowania	
BIM w cyklu życia obiektu budowlanego obrazuje rysunek 1. Jest 
to krzywa empiryczna stworzona przez Patrica MacLeamy’ego, 
długoletniego prezesa globalnej firmy projektowej, a obecnie 
przewodniczącego	 stowarzyszenia	 buildingSMART	 Internatio-
nal.	U	jej	podstaw	leżą	dwie	obserwacje:	
•	 po	 pierwsze,	 wraz	 z	 postępem	 procesu	 inwestycyjnego	

wzrastają	koszty	wprowadzenia	zmian	w	zakresie	zadania	
inwestycyjnego, 

•	 po	drugie,	wraz	ze	wspomnianym	postępem	procesu	maleje	
możliwość kontroli kosztów (budżetu).
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W efekcie położenie większego nacisku na fazę projektowania oraz kontro-
la	kolizji	na	etapie	projektowania	 (a	nie	budowy)	mogą	dać	 istotne	oszczędności	
na etapie budowy oraz eksploatacji obiektu budowlanego. Jednocześnie wcale nie 
musi to oznaczać wydłużonego procesu projektowania, gdyż zastosowanie nowo-
czesnych	 narzędzi	 może	 wpłynąć	 na	 jego	 skrócenie	 (oczywiście	 pomijając	 fazę	
wdrożeniową	 i	 fazę	 uczenia	 się).	 Dodatkowe	 korzyści	mogą	wynikać	 także	 z	 ła-
twej	powtarzalności,	adaptacji	wcześniejszych	rozwiązań	oraz	znaczącego	wzrostu	
efektywności pracy ze względu na pracę na wspólnym modelu w miejsce między-
branżowych narad koordynacyjnych. Oznacza to również jednokrotne wprowadza-
nie informacji do modelu w miejsce wielokrotnego powielania tej samej informacji 
w podejściu tradycyjnym.

W roku 2017 rozpoczęto w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych S.A. 
pierwsze	prace	związane	z	wdrożeniem	metodyki	BIM	[2].	Dokonany	przegląd	ryn-
ku wskazał na powszechne stosowanie modelowania dwuwymiarowego (płaskiego) 
do projektowania sieci najwyższych napięć, ograniczone stosowanie modelowania 
3D, brak modeli BIM typowej aparatury, brak narzędzi informatycznych do modelo-
wania oraz brak znajomości metodyki BIM. 

Jednocześnie ustawa Prawo zamówień publicznych stworzyła ramy pod 
możliwość wdrożenia metodyki BIM. Możliwość ta wynikała z zapisów art. 10e 
przedmiotowej	 ustawy,	 wskazującego	 na	 uprawnienie	 zamawiającego	 roboty	
budowlane do wymagania użycia narzędzi elektronicznego modelowania da-
nych budowlanych. W przypadku, gdy narzędzia te nie byłyby ogólnie dostępne 
zamawiający	byłby	zobowiązany	do	udostępnienia	środków	dostępu	do	wyma-
ganych narzędzi. 

Po przeprowadzeniu analizy stwierdzo-
no,	 że	 istnieją	 na	 rynku	 ogólnie	 dostępne	
narzędzia	 do	modelowania	 BIM,	 chociaż	 są	
one odpłatne, jest jednak wielu ich dostaw-
ców (producentów). W tym zakresie nie ist-
nieje więc bariera wdrożenia metodyki BIM 
w ramach postępowań publicznych, w tym 
prowadzonych przez PSE S.A. Odrębnym 
zagadnieniem jest jednak wybór narzędzia do 
modelowania BIM. W tym zakresie nie było 
(i nadal nie jest) możliwe wskazanie konkret-
nego oprogramowania. Z tego względu zde-
cydowano się:
•	 modelować	 elementy	 sieci	 przesyłowej	

w otwartym standardzie OpenBIM,
•	 w	 postępowaniach	 publicznych	 wyma-

gać plików IFC oraz plików natywnych 
(z dowolnego oprogramowania),

•	 opracować	własny	standard	BIM,	w	tym	
standard struktury pliku IFC i przetesto-
wać go na wybranych inwestycjach.

Oznaczenie IFC pochodzi z języka an-
gielskiego	 –	 Industry Foundation Classes	 –	
jest to specyfikacja formatu plików, która nie 
jest kontrolowana przez jednego producenta 
oprogramowania. Jest to raczej bazowy for-
mat plików, opracowany i utrzymywany przez 
buildingSMART International w celu ułatwienia 
interoperacyjności w szeroko pojętej branży 
budowlanej. Lista oprogramowania umożli-
wiającego	zapisywanie,	odczytywanie	lub	mo-
dyfikowanie plików z rozszerzeniem IFC już 
dawno przekroczyła liczbę 100 i obecnie prak-
tycznie każdy producent oprogramowania do 
tworzenia modeli BIM umożliwia korzystanie 
z takich plików (eksport, import).

Plik w formacie IFC zawiera kompletne 
dane o budynku i jest przygotowany do prze-
kazywania informacji pomiędzy uczestnikami 
procesu inwestycyjnego. Opisuje położe-
nie w przestrzeni, strukturę i układ obiektu. 
Wszystkim elementom składowym modelu 
przypisuje dane o ich typach oraz atrybuty, 
a przede wszystkim określa zależności między 
wspomnianymi	 elementami.	 Pliki	 IFC	 tworzą	
więc model budynku oparty na predefiniowa-
nej strukturze (klasyfikacji), która buduje mo-
del w logiczny sposób. Po zapisaniu pliku do 
formatu	 IFC	 jego	 elementy	 są	 hierarchicznie	
porządkowane	 zgodnie	 z	 ich	 typem,	 według	
schematu pokazanego na rysunku 2. Schemat 
definiuje też zestawy właściwości przypisane 
do poszczególnych elementów. 

Trzeba podkreślić, że schemat IFC de-
finiuje	wiele	klas	opisujących	różne	elementy	
obiektów budowlanych oraz aspekty proce-
su inwestycyjnego. Określa ich właściwo-
ści	 oraz	 wzajemne	 powiązania.	 Brak	 w	 tym	

Rys. 1. Krzywa MacLeamy’ego 
Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów buildingSMART

Rys. 2. Struktura drzewa pliku IFC 
Źródło: oprac. własne 
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 zestawieniu elementów przypisanych do obiektów sieci przesy-
łowej typu: aparatura pierwotna, konstrukcje wsporcze, przewo-
dy,	izolacja	itd.	Stąd	potrzeba	zdefiniowania	dla	takich	obiektów	
własnej struktury pliku IFC, przynajmniej do czasu stworzenia 
ogólnego standardu. Potrzebę stworzenia takiego standardu dla 
obiektów infrastrukturalnych zauważono już na forum organizacji 
buildingSMART.

Najbardziej	ogólną	klasą	w	pliku	 IFC	 jest IfcProject, która 
opisuje podstawowe parametry projektu i ustanawia kontekst 
dla wymiany informacji. Przez kontekst dla wymiany informacji 
rozumiane	są	domyślne	jednostki	i	ich	dokładność	użyte	w	mo-
delu oraz układ współrzędnych. W predefiniowanym dla tej klasy 
(w specyfikacji formatu IFC) zestawie właściwości powinny zna-
leźć	się	informacje	o	typie	przedsięwzięcia	(budowa,	rozbiórka,	
przebudowa), numer pozwolenia na budowę oraz planowana 
powierzchnia	brutto.	Pozostałe	klasy	określające	strukturę	pliku	
IFC wymieniono poniżej.
•	 Klasa	IfcSite	–	opisująca	obszar,	na	którym	mają	być	prze-

prowadzone prace budowlane. Jej zestaw właściwości po-
winien zawierać informacje o całkowitej powierzchni oraz 
o powierzchni przeznaczonej pod zabudowę, a także mak-
symalnej wysokości budynku określonej przez przepisy.

•	 Klasa	 IfcBuilding	 –	 odnosząca	 się	 do	 obiektów	 budowla-
nych,	które	zapewniają	schronienie	dla	ludzi	oraz	są	trwale	
związane	z	gruntem.	Można	powiedzieć,	że	definicja	ta	od-
powiada budynkom z polskiego prawa budowlanego. Klasa 
ta przenosi informacje o układzie przestrzennym budynku 
lub	 budynków	w	projekcie.	 Zestawy	właściwości	mogą	 in-
formować o powierzchniach brutto/netto, liczbie kondygna-
cji, kategoryzacji pożarowej budynku lub klasie odporności 
ogniowej.	Dodatkowo	mogą	tam	znaleźć	się	informacje	do-
tyczące	danego	budynku	na	rynku	nieruchomości.

•	 Klasa	IfcBuildingStorey	–	odpowiadająca	kondygnacjom	bu-
dynku. Opisuje horyzontalny podział budynku na poziomy. 
Domyślne	 zestawy	 właściwości	 mogą	 uwzględniać	 wyso-
kość danej kondygnacji w układzie współrzędnych oraz jej 
powierzchnie brutto/netto,

•	 Klasa	 IfcElements	 –	 znajdująca	 się	 najniżej	 w	 klasyfikacji.	
Reprezentuje	wszystkie	komponenty,	które	składają	się	na	
obiekt	 budowlany.	 Elementy	 te	 umiejscowione	 są	w	 prze-
strzeni	według	przyporządkowania	do	klas	wyższych	(IfcSi-
te, IfcBuilding lub IfcBuildingStorey). Przykładowymi subkla-
sami	klasy	 IfcElements	są	 IfcBeam	 (belka),	 IfcSlab	 (płyta),	
IfcWall (ściana). W zależności od subklasy schemat IFC 
przewiduje różne zestawy właściwości.

Powyższe	opisy	klas	sporządzono	na	podstawie	specyfika-
cji IFC2x3. Można zauważyć, że pokazane klasy dostosowane 
są	 do	 podziału	 przestrzennego	 obiektów	 kubaturowych,	 gdzie	
dominuje wertykalny układ kondygnacji. Podział ten nie znajduje 
wprost zastosowania w obiektach elektroenergetycznych, które 
z	 racji	 swojej	 specyfiki	dzielone	są	na	obszary	oraz	grupy	ele-
mentów	pełniących	te	same	funkcje.	Podobny	problem	dotyczy	
modelowania w BIM innych obiektów infrastrukturalnych, takich 
jak drogi, tunele czy mosty, gdzie podział strukturalny wyznacza-
ny jest przez niweletę. 

Użytkownicy	 plików	 IFC	 nie	 mają	 możliwości	 ingerowa-
nia w strukturę pliku ani w zdefiniowane właściwości jego klas. 
Wszelkie	zmiany	i	uaktualnienia	formatu	IFC	są	bowiem	opraco-

wywane oraz publikowane przez buildingSMART. Nie oznacza to 
jednak braku możliwości wykorzystywania formatu IFC do innych 
celów niż modelowanie budynków. Jest to jak najbardziej moż-
liwe, wymaga jednak pewnego wysiłku. W celu odwzorowania 
obiektu,	w	którym	dominujący	jest	układ	horyzontalny,	koniecz-
ne	jest	sporządzenie	szeregu	modeli,	z	których	każdy	obejmuje	
część obszaru lub element całej budowli. W sytuacjach, gdzie 
nie	występują	kondygnacje,	zdefiniowaną	w	schemacie	IFC	kla-
sę IfcBuildingStorey można wykorzystać do grupowania elemen-
tów o tej samej funkcji. Istotne jest też przypisanie do klas IFC, 
odpowiedzialnych za strukturę, indywidualnych właściwości, któ-
re	przeniosą	informację,	 jaką	funkcję	w	modelu	pełni	dana	kla-
sa IFC. W przypadku inwestycji infrastrukturalnych trzeba więc 
stworzyć	dokument	(standard),	w	którym	znajdą	się	reguły	tego,	
jak tworzyć model dla danego zastosowania. Będzie on musiał 
obowiązywać	do	czasu	aktualizacji	struktury	pliku	IFC	przez	bu-
ildingSMART International.

Standard IFC dla obiektów 
elektroenergetycznych

Ze względu na opisane wcześniej uwarunkowania tworze-
nie modeli BIM dla obiektów sieci przesyłowej wymaga stworze-
nia	własnego	standardu	–	IDM	(z ang. Information Delivery Ma-
nual). Taki dokument, określany skrótem IDM, to formalne narzę-
dzie wykorzystywane do rozwoju standardu openBIM. Dokument 
ten zwykle opisuje MVD (z ang. Model View Definition), jest to 
szablon pliku IFC, czyli zestaw klas i ich właściwości wymagany 
do	wymiany	 informacji	związanych	z	modelem	BIM,	niezbędny	
zwłaszcza w przypadkach, gdy standardowy MVD jest niewy-
starczający,	jak	np.	dla	obiektów	sieci	przesyłowej.	

W dokumencie IDM dla obiektów sieci przesyłowej zakłada 
się wykorzystanie modeli BIM do:
•	 integracji	informacji	o	obiektach	energetycznych,
•	 zarządzania	jakością	rozwiązań	projektowych,
•	 komunikacji	wewnątrz	i	na	zewnątrz	organizacji	z	wykorzy-

staniem modeli przestrzennych,
•	 koordynacji	prac	projektowych,	budowlanych	i	eksploatacyj-

nych opartych na modelu.  

Zgodnie	z	zaleceniami	buildingSMART,	dotyczącymi	two-
rzenia IDM, przy opracowywania standardu BIM dla obiektów 
sieci	 przesyłowej	 zastosowano	 podejście	 iteracyjne.	 Począt-
kowo	 stworzono	 standard	 obejmujący	 zakresem	 obiekty	 sta-
cyjne i liniowe, następnie zintegrowano z nimi wymagania dla 
obiektów	 kubaturowych.	 Obecnie	 prowadzone	 są	 prace	 nad	
uwzględnieniem w standardzie BIM aspektów eksploatacji 
obiektów sieci przesyłowej. Ich zakończenie planowane jest 
bieżącym	roku.	

Szczegółowe ustalenia przy tworzeniu własnego standardu 
BIM podano poniżej. 

W	zakresie	podziału	przestrzennego	–	ogólną	klasę	IfcProject	
można bezpośrednio przenieść do obiektów sieci przesyłowej, na-
tomiast	pozostałe,	definiujące	podział	przestrzenny,	są	bardziej	pro-
blematyczne	 i	wymagają	dostosowania.	W	przypadku	budynków	
zazwyczaj występuje jedna lokalizacja ( IfcSite), czyli teren działki 
oraz jeden obiekt (IfcBuilding), czyli budynek podzielony na kondy-
gnacje	(IfcBuildingStorey).	Natomiast	stację		elektroenergetyczną,	
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jako obiekt bardziej skomplikowa-
ny, charakteryzuje kilka lokaliza-
cji, np. rozdzielnia 220 kV, stano-
wisko autotransformatora czy bu-
dynek	nastawni.	Są	one	dalej	po-
dzielone na obiekty według branż, 
np. rozdzielnia 220 kV dzieli się na 
konstrukcje, obwody pierwotne, 
obwody wtórne, itd. Następnie, 
każdy z obiektów branżowych 
podzielony jest na kondygnacje. 
W	przypadku	 budynków	 –	 zgod-
nie	 z	 wysokością,	 a	w	 przypadku	
obiektów elektroenergetycznych 
–	 jest	 to	 podział	 funkcjonalny,	
np. obwody pierwotne rozdzielni 
220 kV podzielono na aparaty oraz 
poziomy oszynowania. Podobny 
podział występuje dla linii przesy-
łowych, gdzie każdy słup i każda 
sekcja	odciągowa	stanowią	osob-
ną	 lokalizację.	Obiektami	w	zależ-
ności	od	lokalizacji	są	konstrukcja	
słupa oraz przewody. Natomiast 
podział obiektów na kondygnacje 
wyszczególnia osobno przewody 
robocze i odgromowe, a w przy-
padku konstrukcji fundamenty 
i	stalową	konstrukcję	słupa.

W zakresie subklas elemen-
tów	 –	 brak	 jest	 dedykowanych	
subklas	 klasy	 IfcElement	 opisu-
jących	 typowe	 elementy	 stacji	
i linii, takie jak izolatory, przewody 
czy aparaty obwodów pierwot-
nych.	Powiązane	to	jest	z	brakiem	
uwzględnienia pojęć elektroener-
getycznych w słowniku bSDD1) 
(z ang. buildingSMART Data Dic-
tionary), które pozwalałoby na jed-
noznaczną	ich	interpretację,

1)	 buildingSMART	 Data	 Dictionary	 –	
trzeci obok IFC i IDM filar OpenBIM. 
Biblioteka obiektów i ich atrybutów 
oparta na ISO 12006-3.

W	zakresie	dostosowania	klas,	subklas	i	typów	schematu	IFC	–	ich	dowolna	zmiana	nie	
jest	możliwa,	rozwiązaniem	może	być	dopisywanie	odpowiednich	parametrów	do	klas	prede-
finiowanych w standardowym schemacie IFC. Zaproponowano więc dostosowanie struktury 
schematu	IFC	poprzez	serię	podziałów	na	osobne	modele,	zgodnie	z	lokalizacją	i	branżą	dane-
go	obiektu	oraz	przez	przypisanie	indywidualnych	parametrów	do	istniejących	klas	IFC.	Zapro-
ponowano podziały: globalny, branżowy oraz na kondygnacje. Podziały te scharakteryzowano 
poniżej, przy czym wizualizację różnych podziałów przedstawiono dla tego samego fikcyjnego 
obiektu stacyjnego.

Przykład podziału globalnego dla stacji elektroenergetycznej przedstawiono na rysun-
ku 3. Na rysunku tym przedstawiono schemat podziału oraz przykład wizualizacji, na której 
kolory	odpowiadają	dokonanemu	podziałowi.	 I	 tak,	dla	klasy	IfcProject	przypisano	parametry	
klasy o wartości Projekt oraz subklasę o wartości Infrastruktura punktowa, natomiast dla IfcSite 
przypisano klasę Lokalizacja, subklasę Obszar oraz typ Rozdzielnia napowietrzna. Dokonany 
podział odzwierciedla wizualizacja, na której każda z rozdzielni napowietrznych to osobna loka-
lizacja	(400	kV	–	kolor	granatowy,	220	kV	–	kolor	bordowy,	a	110	kV	–	kolor	zielony).	Oddziel-
nymi	 lokacjami	są	też	budynki	–	nastawnia	 jest	w	kolorze	 jasnoniebieskim,	a	rozdzielnia	GIS	
w	kolorze	brązowym.

Na rysunku 4 pokazano schemat podziału branżowego. Dla klasy IFC IfcBuilding przypi-
sano indywidualne parametry klasy o wartości Obiekt, subklasę Obiekt budowlany oraz kilka 
typów, m.in. Konstrukcja, Obwody pierwotne czy Instalacja p.poż. Taki schemat i przypisane 
parametry	odzwierciedlają	podział	branżowy	w	obiektach	elektroenergetycznych.	Za	pomocą	
kolorów na rysunku 4 wyszczególniono instancje klasy Obiekt. Wszystkie konstrukcje wsporcze 
wraz	z	 fundamentami	oznaczono	w	kolorze	bordowym,	obwody	pierwotne	–	białym,	a	auto-
transformatory	–	żółtym.	Natomiast	wszystkie	budynki	znajdują	się	w	jednej	klasie	Architektura	
–	w	kolorze	jasnoniebieskim.	

Na rysunku 5 przedstawiono przykład podziału na kondygnacje (poziomy). Dla klasy IFC 
IfcBuildingStorey zaproponowano parametr klasa o wartości Poziom oraz parametr subklasa 
o wartościach Poziom referencyjny, Poziom obiektu lub Kondygnacja. Podział taki umożliwia 
wydzielenie	dla	budynków	kondygnacji	zgodnych	z	rzeczywistością,	natomiast	dla	pozostałych	
obiektów	dowolny	podział	zgodny	z	ich	funkcją.	

Rys.	3.	Przykład	podziału	globalnego	dla	stacji	elektroenergetycznej	wraz	z	wizualizacją

Rys.	4.	Przykład	podziału	branżowego	dla	stacji	elektroenergetycznej	wraz	z	wizualizacją
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Na	rysunku	5	za	pomocą	kolorów	przedstawiono	instancje	klasy	Poziom	
na przykładowej stacji elektroenergetycznej, tej samej co na wcześniejszych ry-
sunkach.	Pierwszą	kondygnację	wszystkich	budynków	oznaczono	na	zielono,	
a	drugą	na	niebiesko.	Wszystkie	konstrukcje	wsporcze	znajdują	się	na	jednym	
poziomie i zaznaczono je na beżowo. Na uwagę zasługuje podział obwodów 
pierwotnych, gdzie do różnych poziomów, a co za tym idzie do różnych kolo-
rów, przypisano aparaty oraz trzy poziomy oszynowania.

W przypadku obiektów elektroenergetycznych w modelu BIM wystę-
pują	elementy	wymagające	klas	nieopisanych	w	IfcElements,	czyli	w	aktu-
alnym standardzie openBIM, o czym już wspomniano wcześniej. Konieczne 
jest więc zastosowanie zastępników. Na przykład dla elementów zdefinio-
wanych w schemacie IFC, takich jak belki, ściany czy płyty, do odpowiada-
jących	im	wprost	klas	IFC	dodano	własne	parametry	i	zestawy	właściwości.	
Natomiast	 dla	 elementów,	 takich	 jak	 izolatory,	 wyłączniki,	 jednostki	 auto-
transformatora czy szafy obwodów wtórnych, najpierw konieczne było zde-
finiowanie	odpowiedników	w	schemacie	IFC,	a	dopiero	później	przypisanie	
im odpowiednich parametrów. 

W szczególności do modelowania tras kablowych, przewodów napo-
wietrznych,	związanego	z	nimi	osprzętu,	a	także	urządzeń	i	aparatów	w	po-
lach rozdzielni wykorzystano grupę klas IFC IfcFlowSegment, IfcFlowFitting, 
IfcFlowTerminal	oraz	IfcDistributionElement.	Klasy	te	służą	do	definiowania	
instalacji, gdzie ma miejsce przepływ (z ang. Flow) jakiegoś medium. Przez 
analogię	przepływu	prądu	do	przepływu	 innych	mediów,	przewody	przypi-
sano	do	klasy	IfcFlowSegment	reprezentującej	standardowo	rury,	natomiast	
aparaturę	 rozdzielni	 zmapowano	na	klasę	 IfcFlowControler,	 stosowaną	do	
modelowania	 urządzeń	 sterujących	 przepływem.	 Dla	 zacisków	 oraz	 łącz-
ników	 dobrano	 klasę	 IfcFlowFitting,	 odpowiedzialną	 za	 elementy	 łączące	
instalację.	Urządzenia,	takie	jak	transformatory,	modeluje	się	jako	IfcDistri-
butionElement,	 czyli	 klasę	 przeznaczoną	do	modelowania	 elementów	wy-
konujących	określone	procesy.	Elementy	wsporcze,	które	nie	biorą	udziału	

w pracy sytemu, takie jak izolatory i uchwyty, 
zamodelowano	przy	pomocy	IfcElementAssem-
bly, która służy do reprezentacji elementów zło-
żonych z podzespołów. 

Na rysunku 6 przedstawiono modele typo-
wych dla elektroenergetyki obiektów wraz z od-
powiadającymi	im	zestawami	indywidualnych	wła-
ściwości.

Podsumowanie

Dyskusje prowadzone w ostatnim czasie 
w	przestrzeni	publicznej	wskazują	jednoznacznie,	
że w pewnej perspektywie czasowej metodyka 
BIM	 może	 stać	 się	 obowiązującą	 w	 zamówie-
niach publicznych. Nie jest to zapewne jeszcze 
perspektywa roku czy dwóch lat, lecz jej przyjęcie 
jako standardu w Polsce wydaje się nieuniknione. 
Trend taki można zaobserwować również w kra-
jach ościennych.

Korzyści z wdrożenia metodyki BIM w bu-
downictwie, w tym w budownictwie infrastruktu-
ralnym,	są	wyceniane	przez	ekspertów	 tej	dzie-
dziny	na	poziomie	wielocyfrowych	kwot.	Są	one	
jednak trudne do oszacowania, w sporej części 
mieszczą	się	bowiem	w	kategorii	 kosztów	unik-
niętych, np. unikniętych przebudów (nowych pro-
jektów)	w	związku	z	kolizjami	wykrytymi	dopiero	
na etapie realizacji budowy, zmniejszonych kosz-
tów eksploatacji itp. Jednocześnie wdrożenie 
BIM	wymaga	początkowo	zwiększonych	sił	oraz	
środków na etapie przygotowania inwestycji, 
a więc nakładów pracy i zwiększonych kosztów 
prac projektowych.

Obowiązek	 równego	 traktowania	 podmio-
tów w postępowaniach publicznych oraz brak 
możliwości	wskazania	preferencji	zamawiających	
w zakresie oprogramowania do tworzenia modeli 
BIM powoduje, że powszechnie stosowany staje 
się	otwarty	standard	BIM	wykorzystujący	pliki	IFC.	
Oznacza	 to,	 że	 zamawiający	 w	 postępowaniach	
publicznych	 będą	wymagali	 plików	 IFC	 oraz	 do-
wolnych plików natywnych. Taki sposób postę-
powania można zaobserwować w nielicznych na 
razie infrastrukturalnych projektach pilotażowych 
(nie tylko elektroenergetycznych).

Rys. 5. Wizualizacja podziału na kondygnacje (poziomy)  
dla stacji elektroenergetycznej

Rys. 6.  
Model autotransformatora  
oraz	wyłącznika	 
wraz z indywidualnymi  
właściwościami
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Obecny standard plików IFC jest w głównej mierze dosto-
sowany do budynków i budowli. Nie oznacza to jednak braku 
możliwości skorzystania z niego w budownictwie infrastruktural-
nym, w tym w elektroenergetyce. Wymaga to jednak opracowania 
własnego	MVD,	w	którym	utworzone	będą	własne	klasy,	subklasy	
oraz	zestawy	własności.	Taki	własny	standard	byłby	obowiązują-
cy do czasu aktualizacji ogólnego standardu BIM przez building-
SMART International. Prace w zakresie uzupełnienia standardu 
openBIM o obiekty infrastrukturalne zostały już podjęte na pozio-
mie międzynarodowym.

Odrębnym	 zagadnieniem,	 nieomówionym	 w	 artykule,	 są	
platformy	CDE	(z	ang.	Common	Data	Environment)	zapewniające	
pełną	realizację	założeń	metodyki	BIM	w	kontekście	zarządzania	
modelami,	plikami,	 informacjami	oraz	komunikacją	w	projekcie.	
Temat ten jest w przypadku  zamówień publicznych szczególnie 
istotny,	 zwłaszcza	 dla	 zarządzających	 infrastrukturą	 krytyczną.	
Okazuje	 się	 bowiem,	 że	 kluczowym	problemem	mogą	nie	 być	
koszty użytkowania takich platform, lecz zagadnienia zapewnie-
nia bezpieczeństwa IT oraz wieloletniej stabilności (dostępności) 
rozwiązania	informatycznego.
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