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Technologia BIM staje się standardem w wielu krajach na 
całym świecie. Od prawie 10 lat stosują ją kraje skandynaw-
skie, Stany Zjednoczone czy Kanada [4]. Coraz więcej projek-
tów BIM pojawia się też m.in. na Bliskim i Dalekim Wschodzie. 
Również w Polsce sektor komercyjny, szczególnie duże firmy 
[6], wprowadza technologię BIM. BIM pozwala na szybkie 
i efektywne projektowanie oraz tworzenie wielu wariantów roz-
wiązań [7]. Niezwykle popularny na świecie Autodesk Revit 
umożliwia pracę nad projektami wymagającymi dużej szczegó-
łowości oraz tworzenie rysunków z detalami rysunkowymi 
konstrukcji i instalacji budynku.

Detale rysunkowe BIM

Tworzenie detali rozwiązań architektonicznych czy kon-
strukcyjnych jest ważnym etapem projektu. Umożliwia też 
dokładne zrozumienie wizji projektanta. Proces projektowania 
detali rysunkowych jest wykorzystywany do prezentowania 
informacji, gdy: informacje o danym rozwiązaniu projektowym 
nie są zawarte w modelu budynku, informacje te wykraczają 
poza poziom szczegółowości projektu i są niezbędne, gdy 
trzeba wprowadzić korekty oraz poprawki do projektu budow-
lanego. Proces tworzenia rysunków szczegółowych w progra-
mie opartym na technologii BIM (np. Autodesk Revit) jest nie-
zwykle intuicyjny i opiera się na generowaniu nowych widoków 
(odwołanie, przekrój, przekrój łamany itd.) na podstawie istnie-
jącej wymodelowanej bryły 3D [2]. Adnotacje, takie jak wymia-
ry, linie szczegółu, obszary, komponenty, chmura rewizji, grupa 
szczegółów, oznaczenia elementów i widoków, symbole są 
dodawane do wygenerowanych widoków z modelu 3D. Wszyst-
kie opisy i szczegóły są charakterystyczne dla danego widoku 
i nie wpływają na inne widoki modelu. Dodatkowo użytkownicy 
zastosowań zgodnych z technologią BIM mogą tworzyć od 
początku całe arkusze ze szczegółami oraz importować szcze-
góły w postaci plików DWG [3]. Prawidłowo sporządzone 
detale rysunkowe są wyjściem do sporządzenia kalkulacji 
szczegółowych, tj. kosztorysów [5].

Proces projektowania detali rysunkowych BIM rozpo-
częto od tworzenia widoków przekroju określonych 
ścian (rys. 1). Wygenerowane przekroje wyświetlają 
poszczególne warstwy ścian i sposoby łączenia ich 
z innymi elementami budynku. Powstałe widoki są auto-

matycznie aktualizowane po wprowadzeniu zmian do modelu 
budynku, co zapewnia spójność wewnętrznych widoków 
modelu.

Przygotowane widoki szczegółu (rys. 2) są zwykle elemen-
tem dokumentacji budowlanej i prezentują rozwiązanie w więk-
szej skali. Widoki te są niezbędne do wykonania konkretnych 
elementów oraz połączeń pomiędzy nimi.
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Rys. 1. Fragment przekroju ściany

Rys. 2. Widok kreślarski parapetu

W programie Autodesk Revit można tworzyć szczegóły 
dwoma sposobami: 1) szczegółowe widoki modelu wyświetla-
ją rzeczywistą geometrię modelu w większej skali (widoki są 
tworzone przez dodawanie objaśnień lub przekrojów do innych 
widoków), 2) widoki kreślarskie mogą być generowane od 
podstaw, niezależnie od modelu budynku lub przez importowa-
nie np. z plików DWG czy PDF. Projektanci, tworząc koncepcje, 
często dołączają informacje i szczegóły związane z produktami 
konkretnej firmy. Widoki kreślarskie zapewniają wgląd do waż-
nych informacji, które są niezależne od modelu projektu. 
W celu połączenia ze sobą poszczególnych widoków dodano 
odwołania (rys. 3). Można je umieszczać w widokach o więk-
szej skali za pomocą oznaczeń, na przykład oznaczenia odwo-
łania albo przekroju. Objaśnienia takie zapewniają spójność 

Rys. 3. Przykładowe oznaczenie odwołania w widoku przekroju budynku i etykieta 
odwołania
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widoku szczegółu. Jednak widoki kreślarskie nie wyświetlają 
żadnych elementów modelu. Dodatkowo, po utworzeniu wido-
ku kreślarskiego, można zaimportować lub dowiązać plik 
zewnętrzny. W przypadku zaimportowania pliku dane zostaną 
osadzone w projekcie Revit. Połączenie plików spowoduje 
powstanie mniejszego pliku Revit, który będzie można modyfi-
kować na przykład w AutoCAD. Revit automatycznie pobiera 
najnowszą wersję dowiązanego pliku, gdy tylko nastąpi otwar-
cie projektu lub ponowne wczytanie połączenia [1].

Stosowanie widoków kreślarskich oraz widoków szczegółu 
ma swoje zalety i wady. Pierwsze zapewniają szybkie włączenie 
informacji do projektu, ale nie są powiązane z modelem i tym 
samym nie zapewniają spójności w trakcie zmian modelu pro-
jektu. Natomiast widoki szczegółowe wykorzystują model do 
wygenerowania geometrii projektu i dodatkowo trzeba weryfi-
kować dokładność dodawanych adnotacji względem elemen-
tów modelu. Należy pamiętać, że w modelu BIM dąży się do 
osiągnięcia jak największej szczegółowości, jednak nadmierna 
szczegółowość modelu może zbytnio obciążyć pliki projektu.

Podsumowanie

Tworzenie detali, przekrojów i odniesień jest niezwykle istot-
nym etapem w sporządzaniu dokumentacji projektu. Błędnie 
wykonane widoki kreślarskie czy widoki szczegółu wpłyną na 
realizację projektu, gdyż mogą być nieprawidłowo zrozumiane 
lub wykonane. Tworzenie rysunków szczegółowych pozwala 
uniknąć nieporozumień podczas realizacji projektu i dodatko-
wo wzbogaca wizualnie dokumentację projektową. Przygoto-
wywanie detali w technologii BIM przyspiesza proces projekto-
wy i pozwala uniknąć błędów podczas zmian czy aktualizacji 
modelu BIM. Należy zaznaczyć, że korzyści z wykorzystania tej 
technologii jest o wiele więcej niż wyzwań stojących przed 
projektantami.
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i przejrzystość projektu, wskazując powiązania jednego widoku 
z innym.

Oznaczenia widoków zapewniają powiązanie z innymi wido-
kami dwoma sposobami: 1) dwukrotne kliknięcie na etykietę 
widoku w sposób podobny do hiperłącza powoduje otwarcie 
widoku odniesienia, 2) informacje o położeniu widoku na arku-
szach są wyświetlane w etykiecie widoku, a znacznik pokazuje 
numer arkusza i numer widoku względem danego arkusza.

Widoki szczegółowe a widoki kreślarskie

Do detali można zaliczyć dwa podstawowe widoki: szcze-
gółowe i kreślarskie. W przypadku wielu rozwiązań projekto-
wych można wygenerować widok szczegółowy przez dodanie 
odwołania (rys. 4) do przekroju np. ściany. Widok szczegółowy 
można tworzyć jako przekrój lub odwołanie, ale również może 
być utworzony jako odwołanie, ale być wyświetlany jako prze-
krój w widokach przecinający zakres widoków odwołań. Nieza-
leżnie od tego, czy widoki są utworzone jako odwołanie, czy 
jako przekrój, są wyświetlane w przeglądarce projektu jako 
widok szczegółu. Po utworzeniu widoku można zacząć doda-
wać takie elementy, jak komponenty, obszary wypełnienia, 
izolację czy opisy. Elementy umożliwiają objaśnienie fragmen-
tów projektu, które wymagają większej szczegółowości.

Rys. 4. Fragment przekroju ściany z odwołaniem do widoku szczegółu oraz 
widok szczegółowy

Revit pozwala również tworzyć widoki kreślarskie. W wido-
ku kreślarskim szczegóły są tworzone w innej skali widoku, 
jednak przy użyciu takich samych narzędzi, jak w przypadku 
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