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2 BiK Architektura 
Pracę z modułami BiK rozpoczynamy od "ustawień globalnych" znajdujących się w module Base. Następnie 

przechodzimy do "Ustawień modułu" w którym chcemy pracować, po to aby zdefiniować skalę w jakiej 

będziemy rysować oraz jednostki rysowanych elementów. 

 

 

W ustawieniach globalnych dokonujemy ustawień: 

Osnap – wybieramy tryby lokalizacji których chcemy używać podczas rysowania 

Teksty – określamy parametry tekstu małego, średniego, dużego wraz z wielkości na wydruku  

Wymiary – ustawienia stylu wymiarowania liniowego, kątowego oraz średnic 

3 Rysowanie osi 
Pierwszą rzeczą jaka powinna pojawić się na Naszym rysunku są linie osiowe ścian. Rysujemy więc osie ścian 

przy pomocy linii osiowych. Na liście rozwijalnej oprócz linii osiowych znajdują się także inne rodzaje linii: 

widokowe, przerywane, dwukropkowe o różnej grubości.  

Za pomocą polecenia OPOS lub wybierając ikonę: opisujemy wcześniej narysowane osie. 

3.1 Przykład 1 
Rysujemy oś o długości 1500mm. Wybieramy „opis osi” i opisujemy ją cyfrą „1”. W zależności po której 

stronie punktu środkowego linii osiowej wskażemy miejsce wstawienia osi zostanie on dodany na górze lub 

dole osi. 
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Użyjemy teraz wielokopii do stworzenia osi odległych od siebie o dany wektor.  W module Base wybieramy 

polecenie: MCP lub ikonę:  wskazujemy które elementy chcemy kopiować: tzn. linię 

osi oraz jej opis. 

Następnie wskazujemy w którą stronę ma zostać wykonana wielokopia oraz jaki ma być rozstaw pomiędzy 

elementami. Na końcu podajemy ilość kopii. 
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Otrzymaliśmy 10 osi jednak są one oznaczone tym samym numerem 

Dzięki funkcji „Numerator BiK” możemy bardzo szybko zmienić oznaczenia osi. Wybieramy polecenie: 

BIK_NRT lub ikonę:  

Zostanie wyświetlone okienko: 

 

 Prefix – tekst opisowy zostaje poprzedzony wartością z tego pola np. opis 1A  

 Przyrost – mamy do wyboru wzrost opisów czyli kolejno np. 1 2 3 lub 3 2 1  

 Skok – co ile ma wzrastać wartość opisu 

 Zmienna – jaki rodzaj opisu użyć: cyfry arabskie, małe/duże litery, cyfry rzymskie  

 Sufix – dodaje tekst po tekście opisu osi np. możemy opisać oś za pomocą A1 

http://www.bikbik.pl/
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 „Typ elementu” - podajemy jak ma być określony element (czy ma to być Atrybut czy Tekst 

jednowierszowy). 

 „Nowa wartość” - w jaki sposób ma być podana nowa wartość: nadpisana, przed czy po istniejącej 

wartości atrybutu 

 „Tryb wyboru elementów” - Wskazanie obszarem – powoduje zaznaczenie wielu opisów 

jednocześnie. Kierunek uprzywilejowany powoduje wskazanie w którym kierunku ma być edytowane 

numery opisów 

W ten sposób zmieniamy opis osi na numery od 1-10: 

 

4 Definicja ściany 

Używając polecenia SBIK lub wybierając ikonę: tworzymy obrys ścian. Według wcześniej 

narysowanych osi bądź też istnieje możliwość odsunięcia rysowanego elementu w prawo lub lewo, a także 

odsunięcie o żądaną ilość centymetrów. Mamy możliwość także podania wysokości ściany (domyślnie jest to 

250cm). 

Po wybraniu typu ściany zostanie wyświetlona informacja o poszczególnych warstwach oraz ich grubości. 
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Istnieje także możliwość zdefiniowania własnej ściany z dowolną ilością warstw oraz grubością. Podajemy 

własną nazwę ściany, grubość, oraz kategorię warstwy, aby dodać warstwę trzeba wybrać "Dodaj warstwę". 

W każdej chwili możemy taką warstwę usunąć i zastąpić ją inną. Zdefiniowana ściana przez użytkownika 

pojawia się na liście "Ścian zdefiniowanych" oraz w pliku w katalogu 

BIK/MODULE/ARCHITEKTURA/DATA/bik_sc. W razie nowej instalacji programu BiK możemy zachować ten 

plik i w ten sposób nie stracimy zapisanych ścian. 
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Poszczególne pliki zawierają: 

• bik_sc – zdefiniowane przez użytkownika ściany 

• data_door – zdefiiowane drzwi 

• data_stairs – zdefiniowane schody 

• data_window – dodane do listy okna 

• data_windowT – lista okien typowych 

http://www.bikbik.pl/
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Aby narysować ścianę wybieramy "Rysuj", dzięki czemu zaoszczędzamy mnóstwo czasu na tworzenie obrysu 

ścian z pojedynczych linii i ciągłym kontrolowaniu rysowania na odpowiedniej warstwie. 

4.1 Przykład 1 
Przed rozpoczęciem rysowania ścian rysujemy osie wraz z opisem według niżej podanej schematu tak jak 

zostało to opisane we wcześniejszym przykładzie. Następnie wstawiamy ściany nośne przy użyciu polecenie 

SBIK (zewnętrzne) wraz z ociepleniem (24 + 14cm) oraz działowe – 10cm. W miejscach oznaczonych 

chmurkami „1” i „2” zostanie zaprezentowana w kolejnym punkcie funkcja łączenia linii ścian. 
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5 Połączenia linii ścian 
Przy rysowaniu ściany część linii przetnie się ze sobą i stworzy niezbyt ładny efekt. Dlatego zostało stworzone 

narzędzie do edycji połączeń linii. Do wyboru mamy dziesięć opcji. 
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5.1 Przykład 1 
Jak widać możemy przycinać różne połączenia ścian. W węźle oznaczonym cyfrą 1 przecina się ściana 

działowa ze ścianą nośną. Natomiast w węźle 2 chcemy otrzymać efekt połączenia dwóch ścian nośnych. 

Jako trzeci przykład zostało przedstawione połączenie linii. W czwartym przykładzie można zobaczyć w jaki 

sposób dzięki modułowi Architektura zakończymy narożniki ścian. 

 

 

 

 

 

Wybieramy typ 
połączenia 

 
Zaznaczamy jaki obszar 

chcemy przyciąć i 
zatwierdzamy 

 Otrzymany efekt 

 

 

 

 

 

Wybieramy typ 
połączenia 

 
Zaznaczamy jaki obszar 

chcemy przyciąć i 
zatwierdzamy 

 
Wskazujemy „linię 

dochodzącą” 

 

 

 

 

 

Wybieramy typ 
połączenia 

 
Zaznaczamy z jakiego 

obszaru 
chcemy połączyć linie 

 Otrzymany efekt 

 

 

 

 

 

Wybieramy typ 
połączenia 

 

Zaznaczamy jaki obszar 
chcemy przyciąć 

(odznaczamy 
linie osiowe) i zatwierdzamy 

 Otrzymany efekt 
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6 Wstawianie okna 
Kolejnym elementem jest wstawienie stolarki okiennej. W module BiK – Architektura zostało przygotowane 

proste narzędzie które pozwoli Nam bardzo szybko wrysować w odpowiednim miejscu okno o wybranych 

parametrach. Wybieramy ikonę:  Możemy także wstawiać okna za pomocą linii 

poleceń: WSO 
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Pokazane jest okno definiowania stolarki okiennej. Możemy wstawić okno w dowolnym rzucie, a także 

przekroju oraz na widokach budynku. Moduł BiK sam tworzy schemat otwierania poszczególnych skrzydeł 

okna. Jednym Naszym zadaniem jest podanie żądanych parametrów okna oraz miejsce wstawienia. 

6.1 Parametry podstawowe 
W obszarze „Parametry podstawowe” definiujemy główne zmienne dla danego okna. Wartości podajemy w 

[mm], niezależnie od jednostek wybranych w parametrach modułu ARCHITEKTURA. 

http://www.bikbik.pl/
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Skróty parametrów: 

• Ozn - oznaczenie na rysunku 

• Symbol - symbol stolarki typowej 

• S - szerokość ościeży – wymiar w świetle muru 

• H - wysokość ościeży – wymiar w świetle muru 

• So - szerokość w świetle ościeżnicy 

• Ho - wysokość w świetle ościeżnicy 

• r - szerokość ościeżnicy – ramy 

6.2 Układ kwater okiennych 

 

W obszarze „Układ kwater okiennych” wybieramy jaki wygląd okna chcemy uzyskać na rysunku: 

 

   
okna jednoskrzydłowe i 

pojedyncze drzwi 
balkonowe 

okna dwuskrzydłowe i 
podwójne drzwi 

balkonowe 
okna trójskrzydłowe 

okna nietypowe (dwu-, 
trzy- i czteroskrzydłowe) 
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Po  wyborze  ikony  z  wyżej  wymienionych  pojawi  się  nowe  okno.  Przykładowo  dla  stolarki 

dwuskrzydłowej: 

 

Wskazując wybrany slajd, dokonujemy wyboru między oknem a drzwiami balkonowymi. 

Każde ze skrzydeł okna ma przypisany do siebie widok. Oraz niżej typy otwierania skrzydeł okna. 

Można więc bez problemu zmienić typ otwierania jednego ze skrzydeł. 

W  liście  wybieramy  sposób  otwierania  danego  skrzydła.  Po  wyborze,  w  dolnej  części  okna 

dialogowego wyświetli się podgląd dla danego wyboru. 

W polu „Parametry oraz podgląd” konieczne jest zdefiniowanie wielkości podziału szerokości okna lub drzwi 

balkonowych. Wymiary S1, S2 dotyczą podziału całej szerokości stolarki okiennej i ich suma musi odpowiadać 

szerokości całego okna (Sz). Wymiary S1, S2 nie są wymiarami pojedynczego skrzydła. Podobnie z wymiarami 

H1, H2 w stosunku do wymiaru całościowego Hz. 
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Dla ułatwienia wprowadzono przycisk „Podział symetryczny”, który rozłoży wartość Sz na równe części 

pomiędzy ilość kwater. 

 

W prawym górnym narożniku obszaru „Parametry oraz podgląd” znajdują się przepisane z okna interfejsu 

głównego wartości Sz i Hz, wprowadzone przez użytkownika. 

Po wpisaniu parametrów i kliknięciu przycisku OK, okno zostanie zamknięte, a wybrany przez użytkownika 

układ kwater pojawi się w podglądzie 3D w oknie głównym. 

6.3 Okna typowe 
Możemy także wybrać gotowe predefiniowane okno z listy dostępnej z module BiK- Architektura – "Okna 

typowe" 
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W BiK-Architektura odtworzona została lista katalogowa typowych okien i drzwi balkonowych. Oczywiście 

została ona zmodernizowana, a wybrane pozycje odpowiadają większości producentów stolarki okiennej na 

polskim rynku. Lista została przygotowana dla ościeżnicy 76mm. 

Po wybraniu odpowiedni ikony z listy zawęzimy zdefiniowaną stolarkę okienną do wybranego podziału 

kwater. Pozycje na liście są ułożone rosnąco według Hz. 
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Obszar „Zmiana parametrów” służy do personalizacji okna typowego. 

Dzięki polom „delta Sz” i „delta Hz” użytkownik może wprowadzić szybkie zmiany dla wymiarów wyjściowych 

z listy, bez konieczności definiowania całej listy. Tym samym lista ta jest uniwersalna i dzięki niewielkim 

zmianom szybko uzyskujemy okno typowe dla wybranego producenta. 

Poniżej wprowadzamy własną szerokość profilu („Ościeżnica (r)”), co rzutuje na wielkość powierzchni 

wyświetlanej w „Informacjach”. 

Przygotowana, zdefiniowana w programie różnica od typowych okien na liście umieszczona jest w 

przełącznikach poniżej definicji ościeżnicy. 

 Katalogowa PVC Użytkowa 

delta Sz 0 -15 0 

delta Hz 0 -20 0 

Ościeżnica (r) 76 80 60 

Luzy montażowe  

boczne 20 25 25 

górne i dolne 45 50 50 

 

Przełącznik „PVC” zmienia wartości wyjściowe z listy i pasuje dla większości współczesnych okien i drzwi 

balkonowych wykonanych z PVC w ofercie producentów. 

Definicja „Luzy montażowe” powoduje automatycznie przyjęcie wymiarów otworu S i H, poprzez dodanie 

wpisanej wartości do parametru Sz i Hz. 

Dzięki powyższym wartościom, po zatwierdzeniu wyboru przyciskiem OK, wracamy do okna głównego 

interfejsu, gdzie „Parametry podstawowe” zostają automatycznie uzupełnione o żądane wartości. 

http://www.bikbik.pl/
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Z okna głównego można również szybko przejść do pliku PDF („WARUNKI”), w którym zebrane są informacje 

o stolarce okiennej, na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 

6.4 Pozostałe panele definiowania stolarki okiennej 
Bardzo przydatną funkcją jest panel „Informacje” dla wybranego okna. Ma on za zadanie pomóc 

projektantowi w ułatwieniu wyboru okna dla danego pomieszczenia. Bazują na wytycznych, podanych w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie. 

   

„Parametry dodatkowe” służą do zdefiniowania: 

• ws - szerokości węgarka 

• wg - długości węgarka  

• u - wnęki podokiennej  

• hp - wysokości parapetu 

„Parametry parapetów” definiują parapet wewnętrzny i zewnętrzny 

 

„Dane do opisu” to obszar do opisu poszczególnego okna, określający kondygnację (np.: parter) oraz nazwę 

(np.: okno PCV). Pola te są polami tekstowymi i wartość ich jest wpisywana do tabeli zestawiającej stolarkę 

okienną. 

 

W obszarze tym jest również znacznik wyboru, czy wstawiamy okna w rzucie z pełnym opisem na szpilce 

opisowej, czy też tylko opisem skróconym. Porównanie poniżej. 

http://www.bikbik.pl/
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Rozwiązanie to działa na zasadzie ukrywania warstw. Mimo wyłączonej warstwy, blok z oznaczeniem okna 

jest wstawiany, ale automatycznie ukrywana jest warstwa na której jest wrysowany. Dlatego operacja ta 

zadziała na wszystkie wcześniej wstawione opisy. 

W polu „Rodzaj widoku”, zgodnie z piktogramami wybieramy widok w jakim chcemy wstawić okno na 

rysunku. 

 

Dzięki panelowi „Lista okien i drzwi balkonowych”istnieje możliwość zapamiętania zdefiniowanego typu i 

parametrów okna. Po ponownym otwarciu okna interfejsu głównego, wystarczy wskazać wybrane  pozycję  z  

listy,  a  parametry  zostaną  automatycznie  odczytane  i  uzupełnione  w  polu „Parametry podstawowe”. 

 

Uwaga!!! Wskazanie na liście okien dowolnej pozycji, powoduje nadpisanie wartości wprowadzonych 

wcześniej w polach „Parametry podstawowe”. 

6.5 Przykład 1 
Zostaną teraz zaprezentowane przykłady wstawienia okien w różnych rzutach i przekrojach. Na początek 

zdefiniujemy parametry okna według niżej podanych wartościami 
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Wszystkie wartości podajemy w milimetrach. Dodatkowo w opisie okna wpisujemy nazwę: „Okno PCV” oraz 

kondygnację: „Parter”. Na koniec tak zdefiniowane okno dodajemy do listy. 

Ustalimy jeszcze typ otwierania okna, czy ma być stałe w ramie, uchylna, rozwierane, itp. W tym celu 

wybieramy ikonę zaznaczoną na czerwono (ikony zostały opisane w części teoretycznej wstawiania okien): 
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Klikamy „Wstaw” i automatycznie zostajemy przeniesieni do rysunku CAD-owskiego, aby określić w którym 

miejscu ma być wstawione okno. 

 

 

 

 

Wskazujemy punkt bazowy 
(najlepiej jeśli będzie to narożnik 

ściany) 
 

Wskazujemy na linii ściany środkowy 
punkt otworu okiennego 

 

 

 

 

 

Wskazujemy przeciwległy punkt 
na linii ściany 

 
Otrzymujemy okno w rzucie wraz z 

opisem 
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6.6 Przykład 2 
Wstawianie drzwi balkonowych odbywa się analogicznie do wstawiania okien, dlatego nie będziemy 

powtarzać kroków opisanych wyżej. 

Tym razem wybieramy z listy okien typowych drzwi balkonowe dwuskrzydłowe o symbolu: 0B3s Jak widać 

wartości poszczególnych elementów drzwi zostały automatycznie wpisane do parametrów. Dodajemy nazwę 

opisową: "Drzwi balkonowe" oraz kondygnację: "Parter". Postępujemy zgodnie z poleceniami jak w 

przypadku okien. Dodatkowym elementem jest podanie kierunku otwierania drzwi. 

 

 

 
Wskazujemy kierunek otwierania drzwi  Otrzymujemy drzwi balkonowe z opisem 

 

6.7 Przykład 3 
Wstawienie okna w przekroju rozpoczynamy także z poziomu okienka definicji okna. Rodzaj widoku 

ustawiamy na "przekrój". Rysujemy okno o symbolu 035s narysowane wcześniej w rzucie. Wybieramy więc 

je z listy zapisanych okien, zostanę automatycznie przypisane parametry. 

 

Rysujemy ścianę w przekroju: 
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Wskazujemy zewnętrzną 
krawędź ściany 

 
Wskazujemy przeciwległą 

krawędź ściany 
 

 

 

 

 

Wskazujemy wierzch posadzki 
oraz podajemy grubość 

parapetu 
 Okno w przekroju  
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6.8 Przykład 4 
Okno w widoku. Wstawienie okna w widoku tak jak w rzucie i przekroju odbywa się z poziomu „Wstawienie 

okna”. Wybieramy w oknie „Rodzaj widoku” - „widok” 

Wcześniej jednak musimy stworzyć obrys ścian w widoku oraz linie ograniczające otwór okienny. 

 

 

 

 

Wybieramy punkt bazowy 
wstawienia okna w widoku 

 
Określamy punkt środkowy okna 

(wpisujemy wartość hp z okna 
definicji stolarki okiennej) 

 

 
 Otrzymany widok okna w przekroju 
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7 Wstawianie drzwi 
Wstawienie drzwi odbywa się w bardzo podobny sposób jak wstawianie okien. Wybieramy z paska menu 

modułu Architektura ikonę drzwi lub wpisujemy polecenie: WSD 
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"Wybór typu drzwi" 

 

Do wyboru są dostępne trzy rodzaje drzwi: 

• Jednoskrzydłowe 
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• dwuskrzydłowe - w tej opcji do wyboru są drzwi o podziale skrzydeł symetrycznym i 

niesymetrycznym. Przy wyborze opcji niesymetrycznej, nie ma możliwości zdefiniowania 

stosunku podziału skrzydeł. Opis taki możemy umieścić ewentualnie w polu "Uwagi" przy 

zestawieniu stolarki. 

 

• nietypowe 

 

Dodatkowo przy drzwiach jednoskrzydłowych możemy zdefiniować rodzaj: szyb, klamek, kratek 

wentylacyjnych 
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W oknie uzupełniamy: 

 

• Ozn. - oznaczenie na rysunku 

• H- wysokość ościeży 

• S - szerokość ościeży 

• Ho - wysokość w świetle ościeżnicy 

• So - szerokość w świetle ościeżnicy 

• hp - wysokość progu 

• ws - szerokość węgarka 

• wg - długość węgarka 

Wartości podajemy w [cm], niezależnie od jednostek wybranych w parametrach modułu. 

Po wybraniu konkretnego typu w widoku okna na górze otrzymamy podgląd jak będąwyglądać dane drzwi po 

wstawieniu na rysunek. 

 

"Dane do zestawienia" - obszar do opisu poszczególnych drzwi podobnie jak przy opisie stolarki okiennej, 

określający ich kondygnację (np.: parter) oraz nazwę (np.: drzwi drewniane). Pola te są polami tekstowymi i 

wartość ich jest widoczna w tabeli zestawczej stolarki drzwiowej. 

W obszarze tym jest również znacznik wyboru, czy wstawiamy drzwi z pełnym opisem na szpilce opisowej, 

czy też tylko opisem skróconym. Porównanie poniżej. 

"Rodzaj widoku" pozwala na wybranie konfiguracji w jakiej chcemy wstawić drzwi. Czy to ma być rzut, 

przekrój, czy widok. 
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W polu "Lista drzwi" są wyświetlane drzwi które wcześniej zdefiniowaliśmy i zapisaliśmy. 

 

Po wybraniu z listy drzwi wszystkie parametry zostaną nadpisane. Dlatego trzeba pamiętać, że po wybraniu 

drzwi wszystkie okienka zostaną zastąpione wartościami z listy. 

7.1 Przykład 1 
Wstawianie drzwi w rzucie budynku odbywa się analogicznie jak wstawianie stolarki okiennej. 
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Wstawiamy drzwi wejściowe dwuskrzydłowe niesymetryczne. Niestety nie ma możliwości podania szerokości 

poszczególnych skrzydeł, jednak taką informację możemy później dodać w tabeli zestawieniowej. 

Po wybraniu drzwi, bądź z listy bądź definiując każdy wymiar z osobna. 
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1. Wskazujemy punkt bazowy wstawienia drzwi (najwygodniej jest wybrać narożnik ściany) 

 

2. Wskazujemy punkt środka otworu na drzwi 

 

3. Wskazujemy punkt przeciwległy na ścianie 
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4. Wskazujemy na którą stronę mają otwierać się drzwi 

 

5. Zatwierdzamy wybrany rzut literą [Z] lub wybieramy literę [T] w celu zmiany stron drzwi 

 

7.2 Przykład 

  
Wskazujemy krawędź ściany (od strony węgarka) Wskazujemy przeciwległą krawędź ściany 
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Wskazujemy wierzch posadzki Otrzymany efekt – drzwi w przekroju 

 

7.3 Przykład 
Drzwi w widoku 

1. Wskazujemy punkt bazowy 
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2. Wskazujemy punkt środkowy wstawienia drzwi 

 

3. Otrzymany efekt – drzwi w widoku 

 

8 Zestawienia 
Zestawiania w narzędziu BiK wykonuje się bardzo prosto i szybko. W tabeli zostaną zestawione tylko te 

elementy które zostały stworzone przy wykorzystaniu modułu BiK – Architektura. 

Zestawienie stolarki okiennej: wybieramy polecenie – ZESTOKN lub ikonę:  

Zaznaczamy cały rysunek. Program automatycznie pobierze informacje o wstawionych oknach. O ile każde z 

okien było wstawione przy pomocy modułu BiK 
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Zatwierdzamy zaznaczony obszar i wskazujemy miejsca wstawienia lewego górny narożnika tabeli. 
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Zestawienie drzwi - wpisujemy polecenie: ZESTDRZ lub wybieramy ikonę:  
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9 Wstawienie schodów 

Do wstawienia schodów służy polecenie: WSC lub wybieramy ikonę:  

 

Mamy możliwość wstawienia schodów w przekroju lub rzucie. Dla przekroju zostały przygotowane trzy typy 

biegu. 
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W oknie "Podgląd" zostały opisane poszczególne elementy biegu schodów. 

 

Znaczenie poszczególnych znaków: 

• B - szerokość biegu 

• g - grubość płyty biegowej lub pojedynczego stopnia w przypadku schodów wspornikowych 

• w - grubość warstw wykończeniowych 

• s - szerokość stopnia 

• h - wysokość stopnia 

• L - długość rozliczanych schodów 

• H - różnica poziomów, które pokonują rozliczane schody 

• p - skos podstopnicy 

• e - wysięg stopnicy 

• n - ilość stopni 
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W obszarze „Rozliczenie schodów” definiujemy parametry schodów oraz wykonujemy kalkulację ze 

sprawdzeniem warunku 60 ≤ 2h+s ≥ 65cm. 

Informacje podajemy w centymetrach, niezależnie od tego jakie jednostki ustawiliśmy w oknie "Ustawienia 

modułu". Istnieje możliwość wyboru pomiędzy wartościami które podajemy, a które mają zostać obliczone. 

Możemy podać wysokość stopnia (h) oraz szerokość stopnia (s), a zostaną obliczone wartości różnicy 

poziomów (H) oraz długości schodów (L), bądź też na odwrót. 

Po wybraniu przycisku "Przelicz" zostanie przeliczony warunek sprawdzający. Jeśli wartość obliczona (2h+s) 

znajdzie się w przedziale 60-65 zostanie wyświetlony komunikat: WARUNEK SPEŁNIONY, w przeciwnym razie 

będzie to: WARTOŚĆ POZA ZAKRESEM. 

Obok zostaje wyświetlona lista stopni. 

 

Bardzo pomocną funkcją jest rysowanie biegu od wybranego stopnia. Dzięki temu możemy podzielić schody 

na kilka biegów oddzielonych spocznikami. Wybieramy od którego do którgo stopnia rysujemy bieg oraz 

podajemy czy mają zostać zastosowane barierki. 

 

Najniżej z okienek znajduje się "Lista zapisanych schodów", które wcześniej zostały zdefiniowane przez 

użytkownika. Lista podobnie jak okna oraz drzwi zostaje automatycznie eksportowana do pliku: 

C:\BiK9\MODULE\ARCHITEKTURA\DATA 
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Klikając odpowiednie ikony: 

 

• Dodaj do listy – dodaje do listy zdefiniowane schody 

• Usuń z listy – usuwa zaznaczone schody z listy 

• WARUNKI – plik pdf z warunkami, jakie są stosowane przy rysowaniu schodów wg. Warunków 

technicznych 

• Wstaw – wstawiamy zdefiniowane schody 

• Anuluj – zamyka okno definicji schodów 

Dodatkową funkcją którą można użyć przy definiowaniu schodów jest określenie rzędnej. Służy do tego 

polecenie: ZRZ lub ikona:  

 

Odczyt rzędnej dla każdego stopnia jest możliwy i na rzuci i na widoku bocznym. Odczytane wartości to 

wysokość (Hi) lub odległość (Li). Wartości te są odpowiednikami wartości które zostały wyświetlone na Liści 

stopnie w oknie definicji schodów. 

UWAGA: Przed przystąpieniem do pomiaru konieczne jest wyłączenie zgrupowania obiektów (Ctrl+H). 

Żeby zapewnić wygodne korzystanie ze schodów należy je odpowiednio zaprojektować. Schody powinny być 

dostosowane do wielkości stopy i długości kroku (średnio 65cm). W związku z powyższym musi być spełniona 

zależność. 2 x h (wysokość stopnia) + s (szerokość stopnia) = 60-65  cm.  Program  BiK  automatycznie  
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sprawdza  nam  tą  zależność,  jednak  są  pewne  standardy dotyczące np. wysokości stopnia, tak aby 

wchodzenie po schodach było jak najwygodniejsze. 

STOPNIE 

• wysokość stopni h=14-19 cm (schody bardzo wygodne – 15 cm, wygodne – 16 cm, przeciętne – 17 

cm, podrzędne – 19 cm); 

• szerokość stopni s=25-32 cm (schody bardzo wygodne – 32 cm, wygodne – 30 cm, przeciętne – 

29 cm, podrzędne – 25 cm); 

• zwis podnóżka, tzw. nosek, o wysięgu 2-4 cm nie jest obowiązkowy, ale warto go stosować dla 

wygody (zwiększa szerokość stopnia i pomaga utrzymać schody w czystości); 

• wszystkie stopnie w biegu muszą mieć taką samą wysokość; 

BIEGI 

• minimalna szerokość biegu to 80 cm, ale biegu wygodnego to 100 cm (mierzona w świetle pomiędzy 

poręczą balustrady lub balustrad a wykończoną powierzchnią ściany) 

• maksymalna liczba stopni w jednym biegu to 17 szt., ale w schodach wygodnych najwyżej 10-12 szt. 

W jednym biegu nie powinno być mniej niż 3 stopnie, ponieważ wtedy łatwo się o nie potknąć; 

• ze względu na wygodę wchodzenia po schodach wskazane jest projektowanie nieparzystej liczby 

stopni w jednym biegu. 

SPOCZNIKI 

 

• szerokość spoczników między piętrowych nie może być mniejsza od szerokości użytecznej biegu 

(min. 80 cm), ale wskazane jest, żeby spoczniki były przynajmniej o 20 cm szersze; 

BALUSTRADY 

• wysokość balustrady mierzona do wierzchu poręczy nie może być mniejsza niż 90 cm; dla dzieci i 

wskazana jest dodatkowa poręcz na wysokości 75 cm; 

9.1 Przykład 1 
Wstawienie schodów w rzucie rozpoczynamy od uruchomienia okna definicji schodów. Zaznaczamy opcję 

„rzut” a następnie podajemy wymiary poszczególnych elementów. Pojedynczy stopień niech ma wymiary 

30cm szerokości oraz 16cm wysokości oraz liczba stopni równa się 18. 
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Rysujemy obrys miejsca w którym mają zostać wstawione schody. W przykładzie zostaną poakzane schody w 

dwóch biegach prowadzące z parteru na wyższą kndygnację (na wysokości 2,7m) 

http://www.bikbik.pl/


 
 

BiK Architektura  www.bikbik.pl  44 

 

Rysujemy najpierw bieg numer 1. W panelu "Rysuj bieg" zaznaczamy od stopnia "1" do stopnia "9" oraz 

liczbę barierek. 

 

 

 

 

 

Wskazujemy punkt początkowy biegu  Wskazujemy kierunek biegu schodów  

 

 

 

 

Wskazujemy po której stronie ma zostać 
wrysowana barierka 

 Obracamy opis biegu wybierając literę [T]  
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Jeśli chcemy rysować kolejny bieg 
wybieramy literę [T] i postępujemy tak 
samo jak w przypadku rysowania biegu 

pierwszego. 

 Otrzymany efekt  

9.2 Przykład 2 
Schody w przekroju 

Rysujemy linię odniesienia posadzki parteru oraz linię posadzki spocznika na wysokości 135 cm odległość obu 

linii powinna wynosić 252 cm (długość biegu). 

 

Następnie uruchamiamy okno definicji „Schody” i wybieramy model przekroju jaki chcemy uzyskać oraz bieg 

od stopnia 1 do 9. 
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 Zaznaczamy punkt początkowy rysowania biegu 

 

 Wskazujemy kierunek biegu schodów 

 

 Otrzymany efekt po narysowaniu pierwszego biegu 
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Jeśli chcemy rysować kolejny bieg w linii poleceń wpisujemy literę [T]. I postępujemy jak w przypadku 

rysowania biegu pierwszego. 

 Otrzymany efekt po narysowaniu obu biegów 

 

Metki pomieszczeń służą do generowania opisów pomieszczeń wraz z powierzchniami. Możemy później 

wszystkie metki zestawić w tabeli wraz z powierzchnią oraz kubaturą. 

Na początku wybieramy "Rysuj obrys pomieszczenia"    wskazujemy 

powierzchnię która ma zostać objęta obrysem. Obrys automatycznie zostaje przeniesiony na warstwę 

"BA_POM" oraz zostaje wybrana polilinia. Wskazujemy kolejno wierzchołki, tak aby ostatni pokrył się z 

pierwszym. 

Innym sposobem definicji obrysu jest: znajdz_obrys zawarty w ikonie:   

Polecenie szuka obszaru podobnie jak kreskowanie obszaru. Wynika z tego, że zadziała prawidłowo pod 

warunkiem, że nie występują na danym rzucie inne obiekty przecinające obrys lub znajdujące w jego 

wnętrzu. 
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Gdy już utworzymy obrys pomieszczenia należy przypisać do niego dane. Z panelu „Metki pomieszczeń” 

wybieramy ikonę:  

Możemy przypisać informacje: wysokość pomieszczenia, a także grubość tynku. Polecenie powyższe ma tylko 

zastosowanie w przypadku narysowania rzutu obiektu za pomocą funkcji BiK „Ściany”. Ponieważ na etapie 

rysowania ścian (BiK Ściany) użytkownik definiuje jej wysokość, dzięki czemu teraz istnieje możliwość 

pobrania tej informacji. 

9.3 Wstawienie metki pomieszczeń 
Po wybraniu polecenia metki pomieszczeń: MT_DCL, lub wybierając ikonę:  

 

pojawi się poniższe okno: 

 

W oknie definiujemy wartości widoczne w metce, a także dodatkowe informacje niezbędne do 

prawidłowego zestawienia. 

UWAGA: Przed uzupełnianiem pól tekstowych, należy wybrać przycisk „wskaż obrys” w innym wypadku 

pola tekstowa wrócą do stanu początkowego. 
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Zgodnie z powyższą uwagą, wskazujemy obrys, a dopiero potem przystępujemy do uzupełniania pól 

tekstowych (po wybraniu obrysu odblokuje się przycisk „Wstaw”) w polach „Nr pomieszczenia” wpisujemy 

przedrostek i numer pomieszczenia. 

Po wskazaniu obrysu, aktywuje się pole tekstowe z pomierzoną wartością, która można dowolnie 

modyfikować. 

UWAGA: Jeśli zestawiamy kilka kondygnacji na jednej liście zestawczej, dla każdej kondygnacji zaleca się 

wprowadzać inny przedrostek, z kropką na końcu (np.: Nr1.). Późniejsza edycja atrybutów metki na 

rysunku (dotyczy przedrostka), uniemożliwia stworzenie prawidłowego zestawienia (patrz rozdział 

zestawienie powierzchni). 

W części okna „Typ powierzchni” decydujemy, czy dana powierzchnia jest pomocnicza czy użytkowa. 

 

Podział ten bazuje na PN- ISO 9836:1997 „Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie 

wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.”. Zgodnie z powyższym, jeśli wysokość pomieszczenia 

odczytana z obrysu będzie H<1,90m, to automatycznie przycisk ustawi się w pozycji „Typ powierzchni – 

pomocnicza”. Użytkownik podejmuje ostateczną decyzji i ma możliwość zmiany, poprzez nadanie 

powierzchni (H<1,90m) charakter użytkowej. 

Przy braku informacji na temat wysokości ściany zawartej w obrysie, można określić ręcznie wartość w polu 

„Wysokość pomieszczenia”. 

 

 

W polu okna głównego zatytułowanego „Sposób opisu metki” wybrać można wygląd metki – bez lub z 

ramką. Po ustaleniu wszystkich parametrów i wybraniu „Wstaw”, użytkownik wskazuje miejsce wklejenia 

metki. 

UWAGA: Przy widocznej warstwie BA_POM pod metką widoczne będą atrybuty: U/P – 

użytkowa/pomocnicza powierzchnia; wysokość ściany; grubość tynku. Do wydruku, zaleca się ustawienie 

warstw pomocniczych BiK'a w menadżerze warstw jako niedrukowalne. 
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9.4 Przykład 3 

 

 

 

Wskazujemy pierwszy narożnik obrysu  
Wskazujemy ostatni wierzchołek obrysu 

(łączymy go z pierwszym) 

Po połączeniu początku obrysu z końcem zamykamy polilinię wpisując literkę [Z]. 

Kolejny krok to przypisanie danych do obrysu. Po wybraniu polecenia pierwszym krokiem jest wskazanie linii 

ściany z której mają zostać pobrane dane podane podczas rysowania ścian przy pomocy modułu BiK – 

Architektura. 

 

 

 
Przy pomocy kursora wskazujemy linię ściany z 

której zostaną pobrane dane 
 

Podajemy grubość tynku (domyślnie 1,5cm) 
oraz wskazujemy obrys 
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Wskazujemy punkt wewnątrz obrysu 
pomieszczenia 

 
Otrzymany efekt (jak widać obrys 

pomieszczenia został odsunięty od linii ścian o 
podaną grubość tynku) 

 

Taki sam efekt możemy otrzymać przy pomocy funkcji: „Znajdź obrys”. Pamiętać trzeba, że polecenie działa 

prawidłowo przy zamkniętym pomieszczeniu w którym nie została zdefiniowana stolarka okienna. 

  
Wskazujemy punkt wewnątrz obrysu pomieszczenia Otrzymujemy obrys pomieszczenia 

 

Prawidłowo wstawiony obrys wraz z przypisanymi danymi powinien zostać oznaczony filetową linią 

odsuniętą od linii ścian o podaną wcześniej grubość tynku. 

Wstawienie metki pomieszczeń rozpoczynamy od wskazania obrysu:  
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Wskazujemy obrys pomieszczenia 
Wstawiona metka wraz z podanymi opisami w oknie 

definicji metek 

 

Bardzo przydatnym poleceniem jest: DDE. Dzięki niemu możemy w bardzo szybki sposób edytować atrybuty 

wstawianych bloków np. metek. 

 

Przydatną funkcją jest również obliczanie powierzchni zabudowy. Rysujemy obrys całego budynku w taki sam 

sposób jak było to przedstawione dla obrysu pomieszczeń. 
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Wybieramy polecenie: INSMETKAZ lub wskazujemy ikonę:  

  

Wskazujemy obrys budynku 

Podajemy liczbę metrów (w nawiasach jest obliczona 
wartość z rysunku), nazwę metki (opcjonalnie jest to: 
Powierzchnia zabudowy), zatwierdzamy i wskazujemy 

miejsce wstawienia opisu 

 

Jeśli  chcemy  renumerować  kolejne  metki  wybieramy  w  linii  poleceń  literę  „M”  i  powtarzamy  opisane 

czynności. Wybierając literę „Z” kończymy renumerację. 

9.5 Przykład 4 
Zestawienie metek. 

Zestawienie metek generuje się w analogiczny sposób jak zestawiania okien czy drzwi. Wybieramy ikonę: lub 

wpisujemy polecenie: ZESTMETKI  

 Zaznaczmy cały rysunek 

 Podajemy tytuł tabeli zestawieniowej 

 Wybieramy  czy  tabela  ma  być  prosta  (bez  kubatury)  czy  złożona  (uwzględnia  wysokość 

pomieszczeń i dodaje dodatkową kolumną z kubaturą. 

 Wskazujemy lewy górny róg tabeli 
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10 Kominy 

10.1 Ustawienia funkcji kominy  
Polecenie: ZKOMIN  

Funkcja [kominy] służy do wstawiania w istniejący rzut ściany kanałów wentylacyjnych, dymowych i 

spalinowych. 

 

W części „Wlot” wybieramy stronę wlotu pojedynczego kanału. 

Użytkownik przypisuje żądany rodzaj. Maksymalnie można umieścić na jeden raz 6 kanałów. Jeśli ma być ich 

mniej, należy wybrać z rozwijalnej listy typ [pusty]. Do dyspozycji jest kanał [wentylacyjny], [spalinowy] i 

[dymowy]. Każdy typ posiada odpowiednie zakreskowanie, zgodnie z PN. 

Mamy także są 3 możliwości określenie wymiaru otworów kominowych: [14x14], [14x27] i [27x27]. Przycisk 

[Wyczyść pola] usuwa wszystkie zaznaczone rodzaje kanałów na [puste] i czyści strony wlotów. 

Program zapyta o pierwszy punkt wstawienia ciągu kanałów, zgodnie ze schematem: 

Aby wstawić ciąg kanałów w konkretne miejsce, po wskazaniu punktu 1-go należy odłożyć żądaną wartość na 

linii ściany. 

Wstawiamy więc cztery otwory kominowe: dymowy, spalinowy oraz dwa wentylacyjne z różnymi miejscami 

wlotów. 
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Wskazujemy punkt 
bazowy 

 
 

Wskazujemy punkt 
wstawienia kominów 

 
 

Wskazujemy linię ściany 
do zmodyfikowania 

 

Wrysowane otwory 
kominowe 

 

11 Gotowe biblioteki bloków 
Moduł BiK – Architektura daje także możliwość wstawiania gotowych bloków architektonicznych np. 

armatura kuchenna, łazienkowa. 
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Po wybraniu bloki i wstawieniu na rysunek możemy go obrócić do pozycji jaką chcemy uzyskać. 

 

Następnie określamy punkt bazowy którym będziemy operować w celu wstawienia bloku w dane miejsce. 

 

Możemy go łatwo przeskalować do rzadanej wielkości, wykorzystując polecenie: SKBLK lub wybierając ikonę:  

w module „Base”. 

 Zaznaczmy blok do przeskalowania 

 Podajemy mnożnik skali 
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12 Lista przydatnych poleceń: 
 USTBA - ustawienia globalne programu BiK 

 BIKA – ustawienia modułu Architektura 

 SBIK – rysuj ścianę 

 OPOS – opis osi ścian 

 MCP – wielokopia 

 BIK_NRT – numerator BiK 

 WPRZ – oznaczenie przekroju 

 WSO – wstawienie okna 

 WSD – wstawienie drzwi 

 WSC – wstawienie schodów 

 ZESTOKN – zestawienie stolarki okiennej 

 ZESTDRZ – zestawienie drzwi 

 ZRZ – odczyt rzędnej stopnia 

 POLEKR – łączenie linii w odpowiednie kształty 

 ZNAJDZ_OBRYS – znajduje obrys pomieszczeń 

 FINDOSC – przypisanie danych do istniejącego obrysu 

 MT_DCL – wstawia metkę pomieszczenia 

 INSMETKAZ – wstawienie metki dowolnej powierzchni 

 DDE – edycja atrybutów 

 RENBR – renumeracja metek 

 ZESTMETKI – zestawienie metek w tabeli 

 ZKOMIN – wstawienie otworów kominowych 

 SKBLK – skalowanie bloków 
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