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Open BIM 

– O CO ChOdzI z IFC?

Open BIM 

– what Is IFC all aBOut?

Wojciech Sumlet*

BIM to technologia, metodologia i ludzie. Aby ludzie mogli się komunikować, potrzebny jest
wspólny język. Od co najmniej dwóch dekad takim językiem dla architektów jest rysunek

z rozszerzeniem DWG. Dla praktyków BIM jego rolę pełni plik IFC. Artykuł tłumaczy, 
dlaczego spośród wielu formatów dostępnych po kliknięciu zapisz jako to ten wydaje 

się mieć fundamentalne znaczenie w przyszłości.
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BIM is the technology, methodology and people. So that people can communicate there is a need for
a common language. For at least two decades for architects such a language is a drawing with a DWG
extension. For practitioners of BIM common language is an IFC file. The article describes why among 

the many formats available when you click Save As, that is the one which seems to have a fundamental
role in future. 
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T
ech no lo gia BIM w mnie ma niu prak ty ków

sta no wi re wo lu cję więk szą niż przej ście

z pro jek to wa nia ma nu al ne go do pro jek to -

wa nia wspo ma ga ne go kom pu te rem. Sa mo za stą -

pie nie de ski kre ślar skiej ekra nem kom pu te ra nie

zmie ni ło me to do lo gii pro ce su pro jek to we go, na -

to miast im ple men ta cja tech no lo gii BIM nie tyl ko

re or ga ni zu je sche mat pra cy, ale rów nież otwie ra

przed pro jek tan tem sze reg zu peł nie nie zna nych

wcze śniej moż li wo ści. Ta kie rze czy jak dy na micz -

ne kosz to ry so wa nie, zdal ne za rzą dza nie pro ce sem

ży cia bu dyn ku czy zauto ma ty zo wa ne spraw dza -

nie pro jek tów pod ką tem zgod no ści z prze pi sa mi

to in no wa cje już moż li we do wdro że nia w biu rze.

Aby jed nak się za to za brać, war to na po czą tek za -

po znać się z te ma tem pli ków IFC, po nie waż bez

IFC nie ma praw dzi we go BI M.

Czy 3D max to BIM?

Akro nim BIM ozna cza w pol skim tłu ma cze niu mo�de�-

lo�wa�nie�in�for�ma�cji�obu�dyn�ku. Szer sza de fi ni cja mó wi,

że BIM to cy�fro�wa�re�pre�zen�ta�cja�cech�fi�zycz�nych i funk�-

cjo�nal�nych�obiek�tu.�Mo�del�in�for�ma�cji�o bu�dyn�ku�jest

wspól�nym�za�so�bem�wie�dzy,�two�rzą�cym�so�lid�ną�pod�sta�-

wę�dla�de�cy�zji�pod�czas�ca�łe�go�je�go�cy�klu�ży�cia,�ro�zu�mia�-

ne�go�odnaj�wcze�śniej�sze�go�po�czę�cia�aż�do roz�biór�ki1.

W po wszech nym, wy da je się, ro zu mie niu, tech -

no lo gia BIM jest utoż sa mia na z nie co trud niej szym

niż po pu lar ny Au to CAD opro gra mo wa niem do ry -

so wa nia pro jek tów ar chi tek to nicz nych na mo de -

lach 3D, a nie na ry sun kach pła skich. Isto ta re wo -

lu cji skry ta w po wyż szej de fi ni cji spro wa dza się

jed nak do dwóch in nych kwe stii:

– mo del BIM obej mu je ca ły cykl ży cia obiek tu,

tak więc okres da le ko wy bie ga ją cy po nad naj -

dłuż szą na wet gwa ran cję da ną przez pro jek -

tan ta. Mo del kom pu te ro wy stwo rzo ny przez

ar chi tek ta z bran ży sta mi ewo lu uje rów no le gle

z pro ce sem bu do wy, aby w koń cu słu żyć ja ko

na rzę dzie w pro ce sie efek tyw ne go za rzą dza -

nia nie ru cho mo ścią. 

– mo del BIM in te gru je czte ry za zę bio ne, ale jed -

nak róż ne dzie dzi ny dzia łal no ści, ta kie jak: Ar -

chi tek tu ra, In ży nie ria, Bu dow nic two i Za rzą -

dza nie nie ru cho mo ścia mi2. Mno gość dzia łań

roz gry wa ją cych się wo kół wir tu al ne go mo de -

lu mo że być tak wiel ka jak ilość in te rak cji po -

mię dzy wszyst ki mi stro na mi za an ga żo wa ny mi

w cykl ży cia bu dyn ku. Co cie ka we, BIM ja ko

tech no lo gia jest znacz nie dłu żej obec ny w in -

ży nie rii czy w bran ży dro go wej niż w sa mej ar -

chi tek tu rze, do któ rej wkra da się prak tycz nie

do pie ro od de ka dy.

Sam trój wy mia ro wy mo del bu dyn ku atrak cyj nie

spo glą da ją cy z mo ni to ra nie jest za tem war to ścią

za słu gu ją cą na bran żo wy roz głos to wa rzy szą cy te -

mu za gad nie niu. Praw dzi wa war tość kry je się

w mno go ści wszyst kich nie -gra ficz nych in for ma cji,

któ re moż na za wrzeć w mo de lu oraz w dy na micz -

nie roz wi ja ją cych się moż li wo ściach wy mia ny tych

in for ma cji w naj róż niej szych ce lach. Ta kie po sze rze -

nie ho ry zon tu ozna cza wzrost za rów no moż li wo ści,

1. Pro jekt Wy dzia łu Rzeź by ASP w War sza wie wy ko na ny
w stan dar dzie IF C 2 x 3. Au to rzy – Vo stok De sign w skła -
dzie: Woj ciech Ga wi now ski, Woj ciech Sum let.
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jak i od po wie dzial no ści. A to ozna cza ko niecz ność

cią głych szko leń i wdro że nie zupełnie in nej me to -

do lo gii pra cy. Mó wi się za tem nie bez ra cji, że BIM

to tech no lo gia, me to do lo gia i lu dzie.

IFC – fun da ment idei OpenBIM

OpenBIM, czy li BIM otwar ty. Po wszech na wy mia -

na in for ma cji po mię dzy wie lo ma uczest ni ka mi cy -

klu ży cia bu dyn ku, a szcze gól nie po mię dzy uczest -

ni ka mi pro ce su pro jek to we go, wy ma ga wspól ne go

ję zy ka. Jest zro zu mia łe, że za rów no ar chi tek ci, jak

i wszel kie go ty pu bran ży ści ko rzy sta ją w swo jej

pra cy z opro gra mo wa nia do pa so wa ne go do swo -

ich ce lów i moż li wo ści. Spo ra róż no rod ność wy -

stę pu je przy tym już we wnątrz każ dej z branż.

Na ce le in te gra cji opro gra mo wa nia oraz wdra ża -

nia uła twień w wy mia nie in for ma cji 12 ame ry kań -

skich firm z branż AEC po wo ła ło w 1994 ro ku

prze my sło we kon sor cjum o na zwie Al lian ce for In -

te ro pe ra bi li ty (AIA)3. Za mie rze nie o cha rak te rze

czy sto ko mer cyj nym prze kształ ci ło się w 1997 ro -

ku w or ga ni za cję non pro fit wspie ra ną przez biz -

nes, a od 2005 ro ku no si nie co bar dziej przy stęp -

ną na zwę Bu il ding Smart. Or ga ni za cja ta stwo rzy -

ła funk cjo nu ją cy do dnia dzi siej sze go for mat wy -

mia ny da nych IFC (In du stry Fo un da tion Clas ses),

któ ry sta no wi pod sta wę idei Open BIM. 

Róż ni ca po mię dzy opro gra mo wa niem BIM

a Open BIM po le ga na tym, że Open BIM ko rzy sta

z wy mia ny da nych w IFC. 

Czym za tem jest for mat pli ków IFC i dla cze go

jest to istot ne dla roz wo ju ca łej tech no lo gii? For -

mat IFC jest przede wszyst kim otwar ty oraz neu -

tral ny. Ozna cza to, że nie na le ży do żad ne go pro -

du cen ta opro gra mo wa nia i mo że być swo bod nie

mo dy fi ko wa ny przez wszyst kie za in te re so wa ne

stro ny. W prak ty ce pra cą nad je go roz wo jem zaj -

mu je się Bu il ding Smart we współ pra cy z za in te -

re so wa ny mi fir ma mi i świa tem na uki. Naj bar dziej

roz po wszech nio na wer sja for ma tu to wer sja IF C

2 x 3 CV2.0, któ ra zo sta ła z po wo dze niem za im -

ple men to wa na przez 26 pro du cen tów opro gra -

mo wa nia4. Za zna czyć na le ży, że cer ty fi ka cja jest

pro wa dzo na od 2010 ro ku i wie lu pro du cen tów

do pie ro ją roz po czy na. 

For mat IFC za wie ra w so bie peł ny ze staw in -

for ma cji słu żą cy do opi su bu dyn ku: in for ma cje

o geo me trii po szcze gól nych ele men tów, in for ma -

2
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cje o ich re la cjach wzglę dem sie bie oraz sze reg

kwe stii, któ re moż na wpi sy wać ręcz nie. Za tem

przy kła do wa ścia na w for ma cie IFC nie jest tyl ko

geo me trycz nym pro sto pa dło ścia nem z tek stu rą,

ale mo że mieć za pi sa ne in for ma cje o wy trzy ma ło -

ści na ści ska nie, od por no ści ognio wej, od por no ści

aku stycz nej, izo la cyj no ści ter micz nej, jak i prak -

tycz nie do wol ny in ny pa ra metr we dług kry te rium

uzna ne go za istot ne. 

Dla koń co we go użyt kow ni ka, ja kim jest przy -

kła do wy ar chi tekt, fakt, iż da ne opro gra mo wa nie

ko rzy sta z IFC, ozna cza, że nie mu si on już prze ka -

zy wać in for ma cji po przez roz ma ite ze sta wie nia

czy sze reg ry sun ków, a mo że to zro bić wy łącz nie

po przez mo del, z któ re go każ dy ko ope rant pra cu -

ją cy na swo im opro gra mo wa niu Open BIM wy cią -

gnie to, co dla nie go ważne. Istot ną uwa gą, któ rą

na le ży po czy nić w tym miej scu, jest to, że cho ciaż

for mat IFC po tra fi prze cho wy wać nie zwy kle roz -

bu do wa ną ilość in for ma cji, pew ną wą ską lu ką są

wbu do wa ne w pro gra my trans la to ry. Nie ste ty, nie -

rzad ką sy tu acją spo ty ka ją cą po cząt ku ją cych prak -

ty ków jest kon sta ta cja, że da ny pro gram nie jest

w sta nie s czy tać z mo de lu tego, co aku rat zo sta ło

uzna ne za istot ne. Trze ba mieć jed nak świa do -

mość, że ilość te go ro dza ju pro ble mów z każ dym

ro kiem się zmniej sza i ja kość do stęp nych na rzę dzi

zde cy do wa nie się po pra wia.

Przy szłość IFC – przy szłość BIM 

For mat IFC jest przed mio tem cią głe go roz wo ju, wy -

ni ka ją ce go nie ty le z po trzeb roz wi ja ją ce go się ryn -

ku, co z po trze by opty ma li za cji nie ko niecz nie naj -

lep szych roz wią zań przy ję tych w pierw szych wer -

sjach stan dar du. W mar cu 2013 roku Bu il ding Smart

udo stęp nił za tem for mat IF C4, któ ry sta no wi znacz -

ny prze skok w sto sun ku do po przed niej wer sji, po -

przez umoż li wie nie wy mia ny geo me trii opar tej

na krzy wych Béz iera zwa nych po pu lar nie NURB S5.

Do tych cza so we wer sje IFC nie by ły w sta nie za pi -

sy wać geo me trii opar tej na te go ro dza ju krzy wych

w spo sób in te li gent ny, wo bec cze go sto so wa ły

trian gu la cję, któ ra po pierw sze wy pa cza geo me trię,

a po dru gie po waż nie ob cią ża ła zdol no ści ob li cze -

nio we kom pu te rów. Wpro wa dzo na zmia na w prak -

ty ce ozna cza, że jak tyl ko stan dard ten zo sta nie za -

im ple men to wa ny, moż li wa sta nie się rze tel na wy -

mia na geo me trii two rzo nej parametrycznie, co

3
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z jed nej stro ny znacz nie uła twi ar chi tek tom ko mu -

ni ka cję z bran ży sta mi, a z dru giej – pra cę sa mym

bran ży stom. 

In nym, nie  mniej istot nym aspek tem do ty czą -

cym przy szło ści stan dar du IFC i BI M w ogó le, jest

kwe stia re gu la cji praw nych. Sze reg ba dań wy ko -

ny wa nych czy to przez re pre zen tan tów prze my -

słu, czy or ga ni za cje rzą do we, wy ka za ło ko rzy ści

w po sta ci znacz nych oszczęd no ści w pro ce sie bu -

dow la nym wy ni ka ją ce z ko rzy sta nia z tech no lo gii

BIM6. Usta le nia te go ro dza ju sta ły się pod sta wą

dla no we li za cji przez Unię Eu ro pej ską dy rek ty wy

do ty czą cej za mó wień pu blicz nych, któ ra we szła

w ży cie 28.03.2014 r.7 W myśl tejże dy rek ty wy

pań stwa UE po win ny w cią gu dwóch lat wdro żyć

dzia ła nia ma ją ce na ce lu mo der ni za cję ist nie ją cych

prze pi sów w za kre sie za mó wień pu blicz nych po -

przez pro mo wa nie wy ko rzy sta nia tech no lo gii BIM

i ko mu ni ka cji elek tro nicz nej. Co wię cej, in sty tu cje

za ma wia ją ce w każ dym pań stwie człon kow skim

bę dą mu sia ły uwzględ niać wy łącz nie stan dar dy,

któ re nie ogra ni cza ją kon ku ren cji po mię dzy po ten -

cjal ny mi ofe ren ta mi, co de fac to ozna cza ko niecz -

ność do star cza nia pro jek tów BIM w for ma cie IFC. 

Istot nym fak tem jest rów nież to, że for mat IFC

zo stał za re je stro wa ny w 2013 r. ja ko stan dard

ISO 16739: 20138, sta jąc się tym sa mym punk tem

wyj ścia dla suk ce syw nie wpro wa dza ne go pra wo -

daw stwa w nie któ rych kra jach. Nie cze ka jąc za tem

na ko niecz ność im ple men ta cji no wej unij nej dy rek -

ty wy, w ta kich kra jach jak Da nia, Fin lan dia czy niebę -

dą ca człon kiem UE Nor we gia wpro wa dzo ny zo stał

obo wią zek two rze nia do ku men ta cji do ty czą cej za -

mó wień pu blicz nych w tech no lo gii BIM, a kon kret -

nie w for ma cie IFC 2 x 3. Od ro ku 2013 obo wią zek

wy łącz ne go do star cza nia do ku men ta cji w for ma cie

IFC kosz tem do ku men ta cji pa pie ro wej jest rów nież

obo wiąz kiem w Sin ga pu rze dla wszyst kich obiek -

tów po wy żej 5000 m2 po wierzch ni9.

Cho ciaż wy da je się to per spek ty wą nie mal abs -

trak cyj ną, nie bra ku je gło sów, że wpro wa dzo na

unij na dy rek ty wa w nie dłu gim cza sie zmu si pol skie

pra wo daw stwo do wpro wa dze nia te go ro dza ju roz -

wią zań rów nież na na szym ryn ku. Wy da je się, że

śro do wi sko pol skich ar chi tek tów z ro ku na rok sta -

je się te go co raz bar dziej świa do me, i czy to z po -

trze by po sze rza nia wła snych moż li wo ści, czy

z prze czu cia nad cho dzą cej ko niecz no ści, po wo li za -

4
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po zna je się z tym stan dar dem. Bez wzglę du za tem

na po bud ki, z jed nym trze ba się zgo dzić. BIM to

przy szłość, a dro ga do BIM wie dzie przez IFC. 
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