
MODEL BIM
na poziomie 

Przedmiotem artykułu jest wpływ różnic w modelach 
budynku, wynikających z modelowania na wybranym 
poziomie zaawansowania, na dokładność automatycznie 
wykonywanego przez oprogramowanie przedmiaru 
materiałowego. 
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Sześć poziomów 
zaawansowania 
Na poziomie LOD 100 [1] model nie po-

siada żadnej interpretacji geometrycznej ta-
kiej jak kształt, objętość, a co za tym idzie – 
nie dostarcza nam żadnej informacji. Obiekty 
wykonane na tym poziomie są reprezentowa-
ne tylko jako symbole lub modele schema-
tyczne – poglądowe. Wszystkie wspomniane 
parametry stanowią nieuwierzytelnioną infor-
mację, której w żaden sposób nie można wy-
korzystać na dalszych etapach prac.

Na kolejnym poziomie oznaczonym LOD 
200 [1] użytkownik modelu otrzymuje pierw-
szą porcję informacji. Jest to model ogól-
ny obiektu, w którym wydzielono już typy 
użytych materiałów, takich jak płyta gipso-
wa czy elementy murowe. Stanowi to pierw-
szą uwierzytelnioną informację, która jest do-
starczana użytkownikowi pliku wraz z mode-
lem. Określa się przybliżoną grubość obiek-
tu, który jest reprezentowany jako pojedyn-
czy zbiór. Pozostałe parametry, takie jak: 
wysokość, umiejscowienie w modelu oraz 
układ graficzny, ciągle mogą być podda-
wane zmianom (zostaną uwierzytelnione na 
wyższym poziomie zaawansowania modelu), 
dlatego nie stanowią użytecznych danych na 
tym etapie projektowania.

Wraz z modelem wykonanym na poziomie 
zaawansowania LOD 300 dostajemy zbiór 
dodatkowych informacji, które są sprzężo-
ne z elementami modelu. W porównaniu do 
poziomu LOD 200 [1] dodatkowo otrzymuje-
my takie parametry, jak: umiejscowienie, wy-
sokość oraz wysokość względna. Obiekty 
modelowane na tym poziomie posiadają po-
nadto nadane wymiary otworów drzwiowych, 
okiennych i dużych elementów mechanicz-

nych. Ten pakiet danych stanowi pełny, wie-
rzytelny zestaw informacji dotyczących geo-
metrii modelowanego obiektu. W analizowa-
nym przypadku budynku jednorodzinnego 
pozwala to na generowanie zestawień do-
tyczących np. układu pomieszczeń, ich po-
wierzchni lub kubatury, które mogą zostać 
wykorzystane na przykład w celu analizy 
energetycznej budynku. 

Poziom LOD 350 [1] wprowadza do mode-
lu częściowe modelowanie szczegółów kon-
strukcyjnych. W porównaniu do LOD 300 zo-
stają wprowadzone dokładne wymiary otwo-
rów użytkowych oraz szczegóły konstruk-
cji krawędzi ścian. Ponadto zostają ozna-
czone miejsca, w których występuje zbroje-
nie, wstawione zostają belki, podciągi i nad-
proża wraz z istniejącymi już połączeniami. 
Pomimo że nie wykonano szczegółów tych 
elementów, można już wyraźnie zauważyć 
zmianę struktury modelu, np. pojawienie się 
słupa w ścianie lub osadzenie nadproża. Mo-
delu wykonanego w tym poziomie zaawan-
sowania i wygenerowanej dzięki niemu do-
kumentacji można używać jako podstawy do 
opracowania projektu budowlanego.

Ostatnim, a zarazem najdokładniejszym 
poziomem jest LOD 400 [1]. Na tym pozio-
mie wszystkie wyróżnione wcześniej obszary 
zostają szczegółowo zamodelowane. Wpro-
wadzone zostają elementy w ścianach (po-
szczególne elementy murowe wraz ze spo-
sobem przewiązania, podciągi, nadproża), 
konstrukcje słupów i ram, układy zbroje-
nia. Modelowanie na tym poziomie wyma-
ga uwzględnienia wszystkich detali konstruk-
cyjnych, które występują w obiekcie. Pozwala 
to na tworzenie dokładnych i bardzo szcze-
gółowych opisów oraz zestawień materiało-

Optymalizacja kosztów jest nieod-
łącznym elementem procesu pro-
jektowania. Wszelkie niedokład-

ności podczas wykonywania projektu ma-
ją wpływ na końcowe oszacowanie warto-
ści projektu. Z pomocą przychodzi techno-
logia modelowania informacji o budynku, 
w skrócie BIM [3]. Tworząc model, nada-
jemy wszystkim elementom parametry, ta-
kie jak: wymiary, położenie, wartości fizycz-
ne (np.: współczynnik przenikania ciepła). 
Te właśnie informacje są istotą projektowa-
nia z użyciem BIM. Należy jednak zwrócić 
uwagę na fakt istnienia poziomów zaawan-
sowania LOD (ang. Level of Development), 
które definiują stopień rozwoju tworzonego 
modelu. Na podstawie podziału na sześć 
poziomów dokonanego przez American In-
stitute of Architects określono zawartość 
modeli na każdym z nich. Wraz ze wzro-
stem poziomu LOD przenoszona jest więk-
sza ilość informacji, która wpływa na ich ja-
kość. Z każdym kolejnym poziomem uwie-
rzytelnione są również informacje, które 
mogą zostać wykorzystane do obliczeń 
statycznych lub wykonania przedmiaru  
materiałowego.

Należy zwrócić uwagę  
na fakt istnienia poziomów 
zaawansowania LOD  
(ang. Level of Development), 
które definiują stopień 
rozwoju tworzonego modelu.
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wych. Dokumentacja generowana z modelu 
wykonanego na tym poziomie szczegółowo-
ści może być podstawą do opracowania pro-
jektu wykonawczego.

Konkluzją z analizy zmiany zawartości mo-
delu tworzonego na kolejnych poziomach 
szczegółowości jest zawartość informacji. 
Należy pamiętać, że to właśnie ona jest klu-
czowym elementem technologii modelowa-
nia informacji o budynku. Z każdym kolejnym 
poziomem następne pakiety informacji stają 
się bardziej dokładne i wartościowe, ponie-
waż są popierane przez cechy wprowadzane 
przez twórcę modelu. Potwierdzona informa-
cja stanowi podstawę do pracy z modelem 
dla kolejnych jego edytorów i użytkowników, 
a także jest bardzo istotna z punktu widzenia 
przedmiaru materiałowego, który jest przed-
miotem analizy.

Porównanie przedmiaru 
materiałowego 
Przedmiar jest opracowaniem określają-

cym rodzaj, sposób wykonania oraz ilość ro-
bót w zakresie danego zadania, które jest 
przygotowywane przed przystąpieniem do 
jego realizacji [2]. Stanowi jeden z etapów 
kosztorysowania w realizacji nowych zadań, 
takich jak: budowy, remonty, modernizacje. 
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Przedmiar materiałowy jest zatem jego czę-
ścią, która dotyczy bezpośrednio ilości uży-
tych materiałów. Sam przedmiar to nieod-
łączny element procesu budowy, który jest 
szczególnie ważny podczas przeprowadza-
nia procesów przetargowych i przygotowy-
wania zamówień publicznych.

Powszechnym zjawiskiem są liczne błędy 
w wykonaniu przedmiaru, zaczynając od nie-
istotnych z punktu widzenia strony ilościowej 
przedmiaru, takich jak sugerowanie produ-
centów materiałów budowlanych, aż do tych 
istotnych, czyli błędów w obliczaniu ilości po-
trzebnych materiałów.

Wykorzystanie technologii BIM w proce-
sie kosztorysowania jest oczywistym ułatwie-
niem, ponieważ programy, w których prowa-
dzony jest proces projektowania, umożliwia-
ją tworzenie zestawień przedmiaru materia-
łowego. W tabeli ujęto ilościowe zestawienie 
poszczególnych materiałów, takich jak: ele-
menty murowe, materiały izolacyjne, mate-
riały wykończeniowe. Oprogramowanie daje 
możliwość przypisania ceny do jednostki po-
wierzchni lub objętości materiału. Odpowied-
nio skonfigurowany element konstrukcji bu-
dynku pod względem jego parametrów po-
zwala wstępnie, z dużą dokładnością, ocenić 
ilość materiałów, które będzie trzeba zakupić 
i zużyć podczas realizacji konstrukcji.

Do analizy użyto dwóch wersji modelu wy-
konanego w technologii BIM za pomocą pro-
gramu Autodesk Revit (rys. 1.). W pierwszym 
z nich wszystkie elementy posiadają wza-
jemnie dołączoną geometrię (są zamode-
lowane z wysoką dokładnością). Natomiast 
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Na podstawie analizy modelu wykona-

nego na różnych poziomach LOD można 
stwierdzić, że poziom zaawansowania mo-
delu ma duży wpływ na dokładność przed-
miaru materiałowego. Wykazane różnice 
w zużyciu materiałów, które sięgają kilku 
procent, mają wpływ na oszacowanie kosz-
tów wykonania konstrukcji. Wraz ze wzro-
stem poziomu zaawansowania zwiększa 
się szczegółowość modelu oraz dokład-
ność przedmiaru materiałowego.             n
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Streszczenie: Model BIM na poziomie. Z pro-
jektowaniem budowli z wykorzystaniem tech-
nologii BIM wiąże się kilka zagadnień, które 
nie występowały w projektowaniu z wykorzy-
staniem rysunków płaskich. Jednym z nich jest 
poziom zaawansowania modelu (ang. Level of 
Development). Skuteczne wykorzystanie tech-
nologii BIM wymaga jego znajomości, a decy-
zja o użyciu podczas modelowania wybrane-
go poziomu wpływa na możliwość wykorzy-
stania modelu w poszczególnych zadaniach 
procesów budowlanych. Przedmiotem artyku-
łu jest wpływ różnic w modelach budynku, wy-
nikających z modelowania na wybranym po-
ziomie zaawansowania, na dokładność au-
tomatycznie wykonywanego przez oprogra-
mowanie przedmiaru materiałowego. Różni-
ce zostały omówione na zasadzie porównania 
modeli o różnych stopniach zaawansowania. 
W artykule omówione zostały również pozio-
my zaawansowania modelu określone przez 
American Institute of Architects. 
Słowa kluczowe: BIM, LOD, przedmiar 
materiałowy

Abstract: BIM model on the level of 
development. In using BIM technology in 
designing structures are get involved a few 
questions, which did not perform in designing 
using flat sketches. One of that is Level of 
Development. Subject of the article is impact 
of differences in buildings models on bill 
of quantities precision. Differences will be 
discuss on comparison models in different 
LOD’s levels. 
Keywords: BIM, LOD, bill of quantities

w drugim modelu geometria elementów zo-
stała zamodelowana z mniejszą dokładno-
ścią (elementy takie jak ściany i stropy nie są 
ze sobą poprawnie połączone). Przykład róż-
nicy pomiędzy modelami dla geometrii naro-
ża ściany przedstawiono na rys. 2.

Na podstawie wycinków rzutów konstruk-
cyjnych zauważamy nakładanie się elemen-
tów ściany. Program daje nam możliwość ge-
nerowania zestawień przedmiaru materiało-
wego, lecz ilość materiału, która zostanie za-
deklarowana w zestawieniu, jest zależna od 
stopnia zaawansowania modelu, czyli rów-
nież od stopnia dokładności geometrycznej 
elementów. Niedokładność wykonania mo-
delu, czyli jego niski poziom zaawansowa-
nia, powoduje ilościowe podwajanie się ele-
mentów konstrukcji w generowanych zesta-
wieniach ilościowych.

Z obu modeli wygenerowano zestawie-
nie (tab. 1.), w którym przeanalizowano ob-
jętość użytych materiałów. Z przeprowadzo-
nej na ścianach analizy wynika, że różni-
ca objętości materiału użytego do wykona-
nia przegród, wynikająca z zastosowane-
go poziomu zaawansowania modelu, wyno-
si 3,95 m3, co w przybliżeniu daje różnicę 138 
bloczków wykonanych z betonu komórkowe-
go. Różnica ilości elementów murowych wy-
nosi około 4%.

Dla żelbetowych wieńców również założo-
no dwa przypadki połączenia geometrii, ana-
logicznie do tych, które zastosowano w ścia-
nach. Różnica ilości betonu zużytego do wy-
konania wieńca wynosi 0,24 m3 (3,2%). 

W przeprowadzonej analizie widoczny jest 
wpływ poziomu zaawansowania modelu na 
jakość przedmiaru materiałowego oraz wy-
nikające z niego różnice. Wraz ze wzro-
stem poziomu obliczane wartości stawa-
ły się coraz bardziej dokładne. Jest to istot-
ne w przypadku sporządzania przedmia-
ru materiałowego, ponieważ wpływa na je-
go dokładność. 

Wraz ze wzrostem poziomu 
zaawansowania zwiększa się 
szczegółowość modelu oraz 
dokładność przedmiaru 
materiałowego.

Rys. 2. Zestawienie prawidłowego (z lewej strony) i nieprawidłowego (z prawej strony) sposobu 
modelowania elementów konstrukcji budynku

Tab. 1. Porównanie ilości użytych materiałów

Element Objętość materiału w modelu 
z dołączoną geometrią

Objętość materiału w modelu 
z odłączoną geometrią

Ściany nośne i działowe wykonane 
z betonu komórkowego 93,54 m3 97,47 m3

Wieńce stropowe 7,36 m3 7,6 m3


