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1 Wstęp 
W „Moim pierwszym projekcie” Konstrukcji Stalowych zajmiemy się stworzeniem dokumentacji typowej, 

jednonawowej hali stalowej. Przejdziemy przez typowe czynności wykonywane przy tego typu pracy: 

tworzenie rzutów, przekroi, ich edycja i wprowadzanie zmian, opisywanie rysunków i ustawianie ich do 

druku oraz  tworzenie list materiałowych. 

Zakłada się, że użytkownik posiada podstawową wiedzę z obsługi programu CAD. Niniejszy podręcznik służy 

jedynie do przedstawienia możliwości programu BiK i skupia się na jego parametrach i opcjach. 

Na samym początku zajmiemy się koncepcją od której przejdziemy do tzw. projektu budowlanego, a 

następnie projektu wykonawczego. 

Projektbudowlany, składany z pozostałą dokumentacją opisowo-obliczeniową do pozwolenia na budowę. 

Opiszemy główne pozycje obliczeniowe na rzucie i przekroju oraz zwymiarujemy gabaryty budowli. 

Projektwykonawczy, wykonywany po projekcie budowlanym, w którym znajduje się dokładnie rozrysowany 

każdy element konstrukcji, łącznie z opisem spoin/śrub. Wszystkie poszczególne elementy pozycji 

wysyłkowej są z reguły osobno wymiarowane oraz opisane do zestawienia. Dzięki temu można wygenerować 

zestawienie stali dla wykonawcy/inwestora. Na tym etapie muszą znaleźć się wszystkie detale związane z 

danym elementem(w mniejszej skali niż pozycja wysyłkowa) np.: połączenie dźwigar-słup, podwalina-słup 

itd. 

Na tym etapie powstanie rysunek dźwigara głównego. 

1.1 Sposób opisu 
 Umiejscowienie polecenia opisane zostało za pomocą strzałek, np.: BIK-MOD → STAL oznacza, że z 

paska menu CAD-a należy wybrać BIK- MOD, a następnie kliknąć STAL. 

 Wybierane polecenie podane jest za pomocą opisu w nawiasie kwadratowym i komendy 

klawiszowej: [Rysuj strzemiona] STRZ 

 Wytłuszczony tekst to polecenie do wpisania w linii okna tekstowego CAD-a. 

 UWAGA pisana kursywą wskazuje na istotne zagadnienie. 

2 Przygotowanie i uwagi wstępne 

2.1 Dane rysowanego obiektu 
 hala jednonawowa o szerokości osiowej 27,0m 

 powtarzalne układy poprzeczne w odstępie 6,6m 

 ilość układów poprzecznych 11 

 spód dźwigara na rzędnej +7,850m 

 dźwigar trapezowy, kratowy o wysokości 2,5m 

 10 pól na długości dźwigara po 2,7m 

 spadek połaci 5% 

 słupy stalowe 

 podstawy słupów na rzędnej -0,300m 

http://www.bikbik.pl/


   
 

BiK Stal  www.bikbik.pl  4 

2.2 Zasady tworzenia dokumentacji z nakładką BiK 
Koncepcja pracy w CAD-zie z nakładką BiK polega na tym, że użytkownik wybiera wielkość skali i jednostki w 

jakich chce rysować, a program odpowiednio dobiera wielkość czcionek i wielkość stylu wymiarowania. 

Rysowanie obiektów odbywa się zawsze w skali 1:1. Zmianie ulegają jedynie wielkości opisów (elementów 

odnośników, tekstów, wymiarów itd.) w zależności od aktualnie wybranej skali. 

Dlatego istotne jest aby podczas pracy z BIK-iem korzystać z funkcji wstawiania wymiaru, tekstu, odnośników 

itd. zawartych na paletach narzędzi BiK-a. Bardzo częstym błędem jest wymiarowanie korzystając z narzędzi 

„czystego” CAD-a. Powoduje to, że użytkownik traci kontrolę nad warstwą i stylem wprowadzanego 

wymiaru, co potęguje bałagan na Modelu. 

UWAGA: Należy uważnie czytać informacje pojawiające się podczas poleceń w polu tekstowym poniżej 

zakładek Modelu i Arkuszy (Układów) lub przy kursorze (zależnie od ustawień osobistych użytkownika). 

Często znajdują się tam wskazówki co należy robić w danym kroku lub pojawiają się pytania, które są 

niezbędne do dokończenie trwającej procedury. 

2.3 Wybór własnego trybu lokalizacji (OSNAP) w trakcie polecenia 
Często podczas trwania polecenia, występuje konieczność określenia punktu, korzystając z konkretnego 

trybu lokalizacji. Może się zdarzyć, że w naszych ustawieniach akurat nie ma tego trybu włączonego, a nie 

chcemy przerywać funkcji. Wówczas przytrzymujemy klawisz SHIFT i klikamy w dowolne miejsce na obszarze 

roboczym prawym przyciskiem myszy . Pojawi się menu przy kursorze (Rys. 1), z którego wybieramy żądany 

tryb lokalizacji. 

Po wskazaniu punktu tryby lokalizacji zostaną ustawione wg wcześniejszych wskazań użytkownika. 

 

Rys. 1: Menu wyboru trybów lokalizacji w trakcie trwania polecenia 

http://www.bikbik.pl/
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2.4 Znikające tryby lokalizacji 
Podczas korzystania z niektórych funkcji BiK, na czas trwania tych funkcji wyłączany jest automatycznie 

OSNAP. Jest to konieczne, aby CAD poprawnie wykonał zadaną operację. Powoduje to czasami utratę 

naszych ustawień trybów lokalizacji względem obiektów, np. gdy przerwiemy operację za pomocą klawisza 

ESC. 

Jednym ze sposobów poradzenia sobie z tą niedogodnością, jest ustawienie i zapisanie własnych ustawień 

trybów lokalizacji. Czynność tę wykonujemy tylko raz, na początku rysowania w danej sesji. 

BiK-BASE → Ustawienie BASE → [Osnap] USTBA    

W razie potrzeby szybkie przywrócenie własnych ustawień OSNAPu odbywa się jednym kliknięciem w ikonę 

Przywróć OSNAP. 

BiK-BASE → OSNAP BiK  BIK_RES  

UWAGA: Własne skróty klawiaturowe można przypisać w AC menu→ Narzędzia → Dostosuj... → Edytuj 

parametry programu (acad.pgp). Odpowiednie komendy do przypisania podano wyżej (wyrażenia 

wytłuszczone). 

2.5 Początek pracy z programem 
Odpalamy BiK-a za pomocą skrótu na pulpicie. Po załadowaniu wszystkich części programu oraz po 

zgaśnięciu okna licencji aktywujemy moduł STAL. 

W tym celu, z górnego paska menu CAD-a wybieramy BIK-MOD: 

AC menu → BIK-MOD → STAL 

Jest to krok, który należy zawsze powtórzyć przy otwieraniu nowego rysunku oraz w trakcie rysowania, gdy 

aktywny jest inny moduł, a chcemy korzystać z funkcji BiK STAL. 

2.6 Parametry systemu BiK 
Po wyborze modułu program otworzy okno dialogowe do ustawienia podstawowych parametrów (Rys2). 

Na tym etapie trzeba zdecydować  w jakiej skali i jednostkach zostanie narysowana główna część rysunku. 

Oczywiście elementy takie jak przekroje i detale, będzie można rysować w dowolnej, mniejszej skali. Zmiana 

skali w trakcie tworzenia rysunku odbywa się w taki sam sposób jak jej wybór na początku rysowania: 

BIK-MOD → STAL 

http://www.bikbik.pl/
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Rys. 2: Okno parametrów BiK 

Projekt zaczynamy od narysowania przekroju poprzecznego hali i wybieramy skalę 1:100. Konstrukcje 

stalowe wymiaruje się w milimetrach i takie też jednostki wybierzemy dla naszego rysunku. 

UWAGA: Jednostki w jakich będą wstawiane i rysowane elementy budowli, po wyborze w parametrach BiK, 

nie powinny ulegać zmianie w jego późniejszej edycji. Jeśli zdecydujemy się na milimetry, to do końca pracy z 

danym plikiem nie powinno się ich zmieniać. 

3 Przekrój poprzeczny hali 

3.1 Rysowanie linii - osie modularne dźwigara 
Aby zoptymalizować rysowanie, każdy moduł BiK wyposażony jest we własny zestaw zdefiniowanych linii. Po 

kliknięciu lewego klawisza myszy na poleceniu „Osiowa mała”, rozwiniemy podmenu, z którego mamy 

możliwość wyboru jednej z ośmiu predefiniowanych linii (Rys. 3) 

http://www.bikbik.pl/
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Rys. 3: Podmenu rodzaj linii 

 

Rys. 4: Osie konstrukcyjne dźwigara kratowego 

Za pomocą linii osiowej rysujemy osie konstrukcyjne dźwigara (Rys. 4). Zaczynamy od linii pasa górnego. 

Sposób rysowania zależy od preferencji użytkownika. W przykładzie tym, proponujemy rysowanych za 

pomocą współrzędnych względnych (ze znakiem @ przed zestawem współrzędnych), czyli po kliknięciu 

pierwszego punktu podajemy @ 13500, 675. 

3.2 Przypisywanie profili stalowych 
Do utworzonych wcześniej linii osiowych można przypisać dowolny kształtownik. Wykorzystamy do tego 

poniższą funkcję. 

BiK-STAL → [Wstaw element do osi] PWDLG   

Po wyborze funkcji wskazujemy linię. W tym przypadku oś pasa górnego. Po zatwierdzeniu wyboru otworzy 

się okno, w którym dokonamy rodzaju kształtownika. Na pas górny przyjmiemy kształtownik HEA160. 

http://www.bikbik.pl/
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Rys. 5: Okno wyboru elementów stalowych 

Chcąc wstawić element po długości, należy wybrać widoczną stronę. Gatunek stali pozostawiamy S235JR. 

Pozostałym liniom osiowym przypisujemy kształtowniki zgodnie z poniższym schematem. 

 

Rys. 6: Schemat rodzajów kształtowników dla dźwigara 

Otrzymujemy w ten sposób gabaryt połowy dźwigara. 

http://www.bikbik.pl/
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3.3 Detalizacja dźwigara 
Jak widać na Rys. 7, węzły wymagają dopracowania. Wycinamy niepożądane linie za pomocą funkcji CAD-a 

„Utnij”. Żeby przyspieszyć tę operację wyłączamy linie osiowe, których nie chcemy docinać. 

  
Rys. 7: Węzeł dźwigara kratowego przed 

dopasowaniem 
Rys. 8: Węzeł dźwigara kratowego po dopasowaniu 

 

Do tego służy polecenie: 

BiK-WAR → [Wyłącz] UL    

Do tej często używanej funkcji, przypisany jest skrót klawiszowy UL.  Wówczas możemy na raz wskazać 

więcej linii do docięcia, za pomocą obszaru wskazania. 

Widok pierwotny, z widoczną warstwą linii osi, uzyskujemy poprzez wybranie 

BiK-WAR → [Przywróć ostatnią]  UUL  

3.4 Rysowanie blach 
Zaczynamy od węzła dźwigara w kalenicy. Wytyczne do wykonania znajdują się na poniższym rysunku (Rys. 

33). Dla przejrzystości węzły narysowane od czoła. W naszym przypadku rysujemy w widoku bocznym (Rys. 

11 i Rys. 12). 

http://www.bikbik.pl/
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Rys. 9: Wytyczne dla węzłów doczołowych 

 

Blachę węzła górnego wstawimy poleceniem: 

BiK-STAL → Blachy... → [Blachy proste]  RYB  

 

Rys. 10: Okno wyboru blach 

http://www.bikbik.pl/
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Tak jak dla kształtowników stalowych wybieramy w oknie (Rys. 10) żądane parametry. Zaznaczamy okienko 

oznaczające stronę lewą, ponieważ będziemy wstawiać blachę po jej długości w widoku na krawędź lewą. Po 

potwierdzeniu wskazujemy dowolny punkt, wskazujemy kierunek pionowy, wpisujemy długość blachy - 

wartość 200 i zatwierdzamy. Blachę przesuwamy do przecięcia się osi pasa górnego i słupka. Następnie 

słupek przesuwamy wraz z osią o wartość 65mm w lewo i docinamy. Powinniśmy otrzymać efekt jak na Rys. 

11. 

  
Rys. 11: Wytyczne dla węzłów doczołowych Rys. 12: Wytyczne dla węzłów doczołowych 

 

Podobnie postępujemy z węzłem pasa dolnego (Rys. 12) 

Wytyczne dla węzła podporowego dźwigara. 

 

Rys. 13: Węzeł podporowy 

a)  b)  
c)  

http://www.bikbik.pl/
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d)  
e)  f)  

g)  h)  

 

 

a) ZOOM na konstrukcyjny węzeł podporowy 

b) narysować pionową linię osiową w węźle konstrukcyjnym 

c) odsunąć po 120mm na boki, wydłużyć pas górny 

d) wstawić w dowolnym miejscu blachę BL12x160x240 za pomocą znanej funkcji 

Blachy proste 

e) przesunąć wstawioną blachę zgodnie z wytycznymi i dorysować linię pomocniczą z narożnika blachy, 

prostopadle do pasa dolnego 

f) wstawić blachę za pomocą polecenia: 

BiK-STAL → Blachy... → Blachy złożone → [Zdefiniuj blachę] TAKEDATA  

Po wskazaniu ostatniego punktu konieczne jest zamknięcie obrysu za pomocą litery Z i potwierdzeniu Enter 

(zgodnie z informacjami w oknie tekstowym). 

g) wstawić blachę żebra BL10x74 (Blachy proste) i zakończyć półki pasa dolnego dźwigara. 

UWAGA: Szerokości 74mm nie ma na liście „Szerokości uniwersalne” w oknie Blachy proste. Należy ją wpisać 

w polu „Szerokość”, poniżej pola „Gatunek stali”. 

h) wstawić klocek podporowy BL20x40 (Blachy proste) 

3.5 Edycja narysowanych blach 
Jedynym dopuszczalnym sposobem ingerencji w narysowaną blachę jest jej rozciąganie/skracanie za pomocą 

polecenia CAD-a Rozciągnij. Niedopuszczalne jest rozbijanie polilinii jaką jest narysowana dana blacha, ani jej 

docinanie czy wydłużanie za pomocą komendy Utnij lub Wydłuż. 

Przykładową edycję przeprowadzimy na blasze żebra BL10x74, która przy dużym powiększeniu, wchodzi 

narożnikiem w pas górny dźwigara. Dzieje się tak dlatego, że blacha jest wprowadzana po długości w swojej 

osi, a pas górny nie leży w poziomie. 

http://www.bikbik.pl/
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Za pomocą funkcji Rozciągnij zaznaczamy fragment do edycji. 

 

Rys. 14: Zakres obszaru polecenia rozciągnij 

Zaznaczenie przeciągamy od prawej do lewej, zaznaczając w całości linię którą przesuniemy oraz przecinając 

linie które skrócimy. Po określeniu dowolnego punktu bazowego, wskazujemy kierunek 

rozciągania/skracania i wpisujemy wartość 1. 

 

Rys. 15: Efekt skrócenia 

Dzięki temu zabiegowi przypisana do blachy długość, zwracana w informacji o danym obiekcie, również 

ulegnie zmniejszeniu o 1mm 

Aktualne parametry wstawianego kształtownika czy blachy można sprawdzić, poprzez wyświetlenie jej 

parametrów. 

BiK-STAL → [Wyświetl dane geometryczne] WALCINF  

Informację zostają zwrócone w oknie tekstowym CAD-a. 

3.6 Kształtowniki od czoła 
Na dźwigarze umieścimy płatwie IPE200. Profile te będziemy wstawiać od czoła. 

BiK-STAL → [Wstaw element] WDLG  

http://www.bikbik.pl/
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Po wyborze pojawi się znane już okno wstawiania kształtownika stalowego. Tym razem jednak, okienka od 

stron widoku „Lewa/Prawa/Góra/Dół” pozostaną puste, gdyż wstawiany element ma być widoczny od czoła. 

Po zatwierdzeniu wyboru, program poprosi o wskazanie punktu wstawienia. Wskazujemy dowolny punkt na 

linii pasa górnego dźwigara. Dzięki temu w kolejnym kroku możemy od razu zdefiniować kąt wstawianego 

kształtownika, poprzez wskazanie kolejnego punktu na tej samej linii.  

 

Rys. 16: Oparcie płatwi 

W ostatnim kroku, zostaniemy zapytani o wskazanie punktu bazowego, który posłuży do ostatecznej 

lokalizacji wstawianego IPE200. Wybieramy zatem punkt przecięcia linii osiowej i półki dolnej kształtownika 

IPE200 i przenosimy profil nad punkt węzła w dźwigarze. 

Tak jak dla węzła podporowego, wstawiamy również żebra z BL6x70. 

W podobny sposób lub za pomocą funkcji „Kopiuj” / „Wklej” wstawiamy pozostałe płatwie i żebra. 

W węźle kalenicowym płatew wchodzi na blachę czołową węzła (Rys. 17), dlatego należy ją przenieść. W 

naszym przypadku odległość od półki do blachy wynosi 20mm. 

 

Rys. 17: Korekta położenia płatwi kalenicowej 

3.7 Słup 
 Na podstawie zdobytych już umiejętności przy tworzeniu dźwigara kratowego, możemy przystąpić do 

rysowania słupa. 

Zgodnie z poniższymi wytycznymi rysujemy podstawę słupa. Jeśli brakuje nam niezbędnych informacji dla 

danego elementu w widoku poprzecznym, stwórzmy rysunek za pomocą podstawowych funkcji CAD, czyli 

http://www.bikbik.pl/
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[Prostokąt] i [Linia]. Pamiętać należy, żeby rysowane elementy tworzyć na odpowiedniej linii, dostępnej w 

pasku modułu STAL. 

 

Rys. 18: Podstawa słupa 

Dla późniejszego zestawienia stali ważne są tylko i wyłącznie opisujące dany element atrybuty, wstawiane 

podczas opisywania elementów. Szczegółowy rysunek słupa, wraz z zestawieniem, powstanie w kolejnym 

etapie. Rysowanie za pomocą blach, w przeciwieństwie do rysowania „zwykłymi” funkcjami CAD-a, pozwala 

utrzymać porządek na rysunku, a także w dowolnym momencie odczytać wielkości geometryczne 

wstawionego elementu „Wyświetl dane geometryczne”. 

Kształtownik HEA360 można wstawić dowolnej długości, za pomocą funkcji BiK „Przekroje stalowe”. Edycję 

jego i dopasowanie do narysowanego dźwigara (zgodnie z poniższym schematem), najłatwiej wykonać za 

pomocą funkcji CAD-a „Rozciągnij”, opisanej w rozdziale Edycja narysowanych blach. Wysokość słupa od 

blachy podstawy do spodu dźwigara 8157mm. Na słupie umieszczamy dodatkowo rury kwadratowe 

120x120x4 (Rys. 19). 
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Rys. 19: Korekta położenia płatwi kalenicowej 

 

Rys. 20: Głowica słupa 

3.8 Kreskowanie żelbetu 
W podstawie słupów wstawiamy stopy żelbetowe. 

 

Rys. 21: Stopa fundamentowa 

Kreskowanie wewnątrz obiektu można wykonać za pomocą polecenia: 

BiK-BASE → [Wzory kreskowań BiK]                        MHW 
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Stopy fundamentowe wstawiamy 30mm poniżej blach podstawy słupa, zostawiając tym samym miejsce na 

podlewkę. 

Warstwę podbetonu można wykonać szybko używając funkcji z modułu Żelbet: 

BiK-BASE → [Rysuj podbeton]      RPB 

3.9 Koty wysokościowe 
Na przekroju, oprócz wymiarów, niezbędne jest opisanie poziomów wysokości. Służą do tego koty 

wysokościowe, których obecne symbole są zgodne z normą PN-B-01025:2004. 

Na wysokości wierzchu stóp fundamentowych, narysujmy linię poziomu 0,000. Od poziomu tej linii w górę, 

wszystkie oznaczenia wysokości będą ze znakiem „+”, a poniżej tej linii ze znakiem „-”. 

Podczas korzystania pierwszy raz na danym rysunku z funkcji opisu rzędnych 

BiK-BASE → [Symbol rzędnej - przekrój]   EKB 

Program poprosi o podanie poziomu odniesienia. Wskazujemy linię narysowaną pomiędzy wierzchem stóp 

fundamentowych i zatwierdzamy wartość 0. W kolejnym kroku potwierdzamy wartość 3, jako ilość miejsc po 

przecinku. 

Od tego poziomu, będzie odmierzana każda następna kota wysokościowa. Kolejną wstawmy na wysokości 

spodu dźwigara. Jak widać na rysunku, tekst wchodzi na grafikę. Ponieważ cały symbol poziomu jest blokiem 

dynamicznym, po wybraniu go pojawią się znaczniki (Rys. 23), dzięki którym szybko zmienimy wygląd tego 

elementu. Po wybraniu niebieskiej strzałki skierowanej w dół (przy grocie koty), cały symbol zostanie odbity 

w poziomie (Rys. 24) 

 

Rys. 22: Symbol poziomu porównawczego 

  
Rys. 23: Manipulatory symbolu rzędnej Rys. 24: Rzędna spodu dźwigara 

 

Pozostałe elementy sterowania służą do odbicia w pionie, przemieszczania tekstu oraz wydłużania linii 

odnośnika. 
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3.10 Opisywanie widoku 
Tak przygotowana połowa przekroju poprzecznego hali jest gotowa do opisania. 

BiK-BASE → [Pisz tekst BiK mały]  

 

Rys. 25: Pasek narzędzi opisy BiK 

Wybieramy tekst średni. Użytkownik nie musi skalować tekstu do wybranej skali. Program automatycznie 

ustawi prawidłową wysokość dla podanej w parametrach skali. Domyślnie wysokość tekstu średniego wynosi 

2.5mm na wydruku. 

BiK-BASE → [Pisz tekst BiK średni]  

Wskazujemy w pobliże płatwi, a następni wpisujemy tekst „Poz. 1”. W ten sposób opisujemy wszystkie 

widoczne płatwie na rysunku. 

Pasy dźwigara opiszemy za pomocą funkcji 

BiK-BASE → Opisy → [Dowolny opis linii] BTX  

Po wskazaniu linii pasa górnego dźwigara i wprowadzeniu tekstu „Poz. 4.1 HEA160” tekst zostanie 

automatycznie dopasowany do opisywanej linii. Podobnie robimy z pasem dolnym „Poz. 4.2 HEA140”. 

Rury kwadratowe zostaną opisane za pomocą funkcji wstawiania odnośnika. 

BiK-BASE → Opisy → [Odnośnik BiK] SOB  

Po wybraniu polecenia pojawi się okno dialogowe, w którym należy wpisać dla tekstu górnego Poz. 6.1, a dla 

tekstu dolnego %%240120x4 

3.11 Edycja wielu opisów 
Podczas opracowywanie dokumentacji, często zachodzi potrzeba zmiany wcześniej przygotowanego 

materiału. Do edycji większej ilości opisów tekstowych warto użyć funkcji: 

BiK-BASE → Opisy → [Zmień wiele napisów] ET 
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Po wybraniu polecenia, program poprosi o wskazanie obiektów do zmiany. Zaznaczmy na naszym rysunku 

wszystkie pozycje płatwi – Poz. 1, a następnie po zatwierdzeniu wyboru wpisujemy nową wartość – Poz. 1.2. 

Potwierdzenie nowego opisu automatycznie zmienia wpis we wszystkich wskazanych obiektach. 

UWAGA: Podczas wyboru wielu obiektów do edycji, przy wskazaniu niechcianych elementów, za pomocą 

wciśniętego klawisza SHIFT można odznaczyć ze zbioru wybrane obiekty. 

Inną metodą jest wyedytowanie pierwszego elementu – Poz. 1.2, a następnie użycie polecenia 

BiK-BASE → Opisy → [Skopiuj tekst lub atrybut]  BIK_ETA  

Wskazać należy tekst do skopiowania - Poz. 1.2, a następnie po kolei wszystkie teksty do podmienia wartości, 

czyli Poz. 1. 

3.12 BiK – symbole specjalne 
Kilka słów wyjaśnienia należy poświęcić symbolom kształtowników. Aby uzyskać w programie BiK pewne 

symbole, należy je odpowiednio wprowadzić (w przykładzie na Rys. 26 symbol rury to %%240). Podczas 

wpisywania tekstu w CAD-zie, powyższy ciąga znaków zostanie automatycznie zastąpiony symbolem □ 

podczas wstawiania na rysunek. 

 

Rys. 26: Okno definiowania odnośnika 
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Aby uzyskać informację na temat poszczególnych kodów, należy skorzystać z paska czcionki BiK 

 

Rys. 27: Pasek narzędzi czcionki BiK 

Po najechaniu na wybrany element w oknie tekstowym CAD-a pojawi się kod, przypisany do wybranego 

symbolu. Dzięki temu możemy posługiwać się w prosty sposób niestandardowymi znakami podczas 

wpisywania teksu. 

Lista najczęściej stosowanych symboli z przykładami: 

%%c symbol średnicy Φ %%c12 → Φ12 

%%u podkreślenie %%udetal → detal 

%%o nadkreślenie %%o2540%%omm → 2540mm 

%%p symbol ± %%p0,000 → ±0,000 

 

3.13 Wymiarowanie BiK 
Tak przygotowaną połówkę przekroju poprzecznego hali odbijamy za pomocą „Lustra”. Jedną z ostatnich 

rzeczy do zrobienia na tak przygotowanym przekroju jest zwymiarowanie gabarytów. 

 

Rys. 28: Pasek narzędzi wymiarowanie BiK 

Wymiarujemy za pomocą polecenia: 

BiK-BASE → Wymiarowanie BiK → [wymiar pod dowolnym kątem…]   CWN 

   

Korzystanie z wymiarów AC oczywiście jest dopuszczalne. Pamiętać należy jednak, że korzystając z 

wymiarowania BiK, automatycznie ustalona zostaje wybrana skala, a także warstwa wymiaru. Użytkownik nie 

musi zmieniać warstwy, ponieważ wymiar zostanie wstawiony na poprawnej warstwie, a po zakończeniu 

wymiarowania będzie można od razu korzystać z ostatnio aktywnej warstwy. 

Po wybraniu polecenia należy podać (poprzez wpisanie wartości lub wskazanie 2 punktów) kąt ciągu 

wymiarowego. Dla wymiarów pionowych należy podać wartość 90, a dla wymiarów poziomych wartość 0. 
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3.14 Opisywanie osi 
Wzdłuż słupa narysujmy linię osiową. Na jej końcu za pomocą jednego polecenia stworzymy kółko z opisem. 

Dla lewego słupa oznaczenie A, dla prawego B. 

 

Rys. 30: Opisanie osi 

BiK-BASE → Opisy → [Opisy osi] OPOS  

3.15 Nazwa przekroju 
Opisywanie przekrojów i detali również zostało ułatwione dzięki funkcji 

BiK-BASE → Opisy →[Opisy elementów rysunkowych] EWP  

Po wybraniu opcji, program zapyta o nazwę przedrostka opisu górnego (w przypadku uruchomienia pierwszy 

raz). W naszym ćwiczeniu wpiszemy „Przekrój”. W następnym kroku podajemy opis po przedrostku, u nas 

„poprzeczny A-A”. Przedrostek przy ponownym wstawianiu jest powtarzany, a uzupełnić należy jedynie opis 

po przedrostku. Jako opis dolny proponujemy wpisać „skala 1:100” (Rys. 31). 

Przy ponownym uruchomieniu funkcji opisu elementów rysunkowych podajemy już tylko opis po 

przedrostku. Jest to wygodne gdy tworzymy przykładowo opisy detali. Wówczas przedrostek warto 

zdefiniować jako „Detal”, a przy wstawianiu kolejnego opisu podawać tylko litery „a”, „b”, … itd.  

Tekst w górnej linii jest automatycznie podkreślany. 

 

Rys. 31: Opis elementu rysunkowego 

Gdy zaistnieje potrzeba wprowadzenia nowego przedrostka opisu górnego, wówczas należy skorzystać z 

funkcji: 

BiK-BASE → Opisy →[Ustal przedrostek opisów elementów rysunkowych]  

I podać nowy wpis dla przedrostka. 
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4  Wiązar kratowy 

4.1 Przygotowanie nowego obszaru 
Wiązar rysujemy w obszarze modelu pliku, na którym wcześniej stworzyliśmy przekrój poprzeczny. Jest to o 

tyle wygodne, że na bieżąco możemy sprawdzać poprawność z całością modelu oraz korzystać z 

wrysowanych już elementów. Należy pamiętać, że bardzo duża ilość rysunków na modelu dość skutecznie 

zwalnia reakcję programu CAD. 

Ponieważ rysunek szczegółowy wiązara tworzyć będziemy w innej skali niż wcześniejszy przekrój, należy 

ponownie uruchomić moduł STAL i w parametrach zmienić skalę na 1:20. Jednostki pozostają bez zmian – 

milimetry. 

Z przekroju poprzecznego hali kopiujemy połowę dźwigara wraz ze słupem, a następnie oczyszczamy z 

opisów (Rys. 32). Dla ułatwienia oraz utrzymania porządku, zalecamy dla nowo powstającego rysunku w 

obszarze modelu wydzielić wizualnie nowy obszar. Najłatwiej zrobić to za pomocą funkcji rysowania 

prostokąta. Wówczas wszystkie elementy dotyczące jednego rysunku można łatwo odnaleźć w jednej 

obwiedni. 

  

Rys. 32: Kopiowanie dźwigara z przekroju poprzecznego 

Jak widać na powyższym rysunku, pomimo zmiany skali w parametrach programu na 1:20 dla wiązara 

kratowego, tworzony obiekt będzie rysowany 1:1 na modelu. Zmianie ulegną jedynie wielkości elementów 

opisujących. 

4.2 Rysowanie śrub w przekroju 
Dzięki temu, że zdefiniowaliśmy geometrię na etapie przekroju poprzecznego, teraz wystarczy jedynie 

uszczegółowić ją o pozostałe elementy. Płatwie do pasa górnego przymocowane są za pomocą śrub. 

BiK-STAL → [Śruby w przekroju]  SRW 
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Rys. 33: Okno definiowania śrub Rys. 34: Połączenie śrubowe płatwi 

 

Po wyborze polecenia z okna wybieramy widok uproszczony - Rys. 33. Po wskazaniu punktów na półce dolnej 

i prostopadłych na półce pasa górnego uzyskamy efekt jak powyżej. 

4.3 Wyciąganie pojedynczych elementów 
Aby opisać elementy dźwigara wyciągniemy je i zwymiarujemy obok gabarytu. Zaznaczamy linie należące do 

jednego kształtownika, w tym przypadku pasa dolnego przy węźle, a następnie kopiujemy obok. Ze względu 

na oszczędność miejsca na arkuszu papierowym, element obracamy do poziomu. Za pomocą funkcji AC 

„Obróć” zaznaczamy dowolny punkt bazowy na linii elementu, a następnie zamiast podawać kąt wpisujemy 

literę „o” - definiując odniesienie. 

 

Rys. 35: Obrót z odniesieniem - wiersz poleceń 

Podajemy w kolejnym kroku dowolne dwa punkty, leżące na jednej linii dwuteownika. Dzięki temu łatwo 

umieścimy nasz element w poziomie przy włączonym trybie ortogonalnym lub biegunowym. 
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Rys. 36: Ułożenie elementu w poziomie 

4.4 Opisywanie elementów stalowych 
Tak ułożony element opiszemy za pomocą polecenia: 

BiK-STAL → [Opisy elementów] OELM  

 

Rys.37: Okno opisu elementów stalowych 

Po wybraniu rodzaju opisu zatwierdzamy wybór, wskazujemy linię kształtownika i wskazujemy na rysunku 

miejsce opisu. 
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UWAGA: Linia wskazana do odczytu informacji o kształtowniku, powinna być najdłuższą w elemencie, aby 

program automatycznie odczytał długość całkowitą. Jeśli nie ma takiej możliwości, należy wpisać wartość z 

wymiaru. 

Następnie zatwierdzamy sugerowane opisy (w nawiasach <>) lub wprowadzamy własne wartości. 

 

Rys. 38: Opisywanie elementu stalowego - wiersz poleceń 

Ponieważ kształtownik został narysowany za pomocą funkcji BiK, podstawowe wiadomości o nim są zawarte 

w linii (rodzaj kształtownika, wielkość, gatunek stali, długość), a dzięki temu sugerowane przy opisywaniu. W 

przeciwnym wypadku, wszystkie informacje należy wprowadzić z klawiatury. 

Informacje wspólne dla większej grupy opisów, tj. gatunek stali lub numer pozycji, można łatwo zmienić dla 

całej grupy opisów na końcu opracowywania dokumentacji. Dlatego te wartości nie są zbyt istotne na tym 

etapie. 

 

Rys. 39: Spozycjonowany pojedynczy element 

Opis nad kółkiem z numerem elementu (tj. gatunek stali i nr pozycji) wprowadzony jest na warstwie 

pomocniczej (BS_POM). Warstwa ta jest najczęściej wyłączana do druku. Polecenie szybko wyłączające 

warstwę pomocniczą programu BiK: 

BiK-War → Warstwy pomocnicze → Niewidoczne WPN 

UWAGA: Nie można stosować pełnych opisów w dwóch różnych miejscach dla jednego i tego samego 

elementu. Spowoduje to zwielokrotnienie elementu w zestawieniu stali. 

Element na Rys. 39 przy wydruku w skali 1:20 zajmie ponad 16cm. Sugerujemy oznaczenie wymiarów 

podkreśleniem 
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BiK-BASE → Wymiarowanie → [Podkreśl wymiary] PW  

Wstawienie wycinka kształtownika 

BiK-STAL → [Obetnij widok i wstaw przekrój] WALCPRZ  

i skrócenie elementu za pomocą funkcji AC „Rozciągnij”. 

 

Rys. 40: Skrócenie opisanego elementu 

UWAGA: Skracanie elementu z opisanym wymiarem jest możliwe tylko po zastosowaniu podkreślenia tekstu 

wymiarowego. W przeciwnym razie po edycji elementu, zmianie ulegnie tekst wymiaru. 

W analogiczny sposób opisujemy wszystkie kształtowniki użyte w wiązarze kratowym. 

Elementy na rysunku gabarytowym opiszemy także za pomocą funkcji 

BiK-STAL → [Opisy elementów]  OELM  

Wybierając oznaczenie elementu numerem w kółku (bez opisu). 

 

Rys. 41: Opis dodatkowy na rysunku gabarytowym 

UWAGA: Na wielkość kółka z numerem ma bezpośrednio wpływ ustawienie w BiK-MOD „Parametry systemu 

BiK” - wysokość tekstu dużego. 

4.5 Spoiny 
Do opisywania spoin została przygotowana funkcja: 
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BiK-STAL → [Opisy spoin] ESP  

 

Rys. 42: Okno opisu spoin 

Po wybraniu żądanego typu spoiny (tutaj pachwinowa, obwodowa) wskazujemy miejsce spoiny, a następnie 

drugi punkt linii odniesienia opisu spoiny. Uzupełniamy zapytanie o grubość spoiny, pole długości 

pozostawiamy puste i zatwierdzamy. Po wprowadzeniu wszystkich danych program wprowadzi na rysunek 

oznaczenie spoiny - Rys. 43. 

 

Rys. 43: Oznaczenie spoiny na rysunku 
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Jeśli nie zaznaczyliśmy w oknie interfejsu symbolu spoiny obwodowej, wystarczy teraz skorzystać z 

polecenia: 

BiK-STAL → [Spoina obwodowa] WOB  

I wskazać załamanie linii odniesienia. Symbol spoiny obwodowej zostanie dodany. Podobnie wygląda 

korzystanie z polecenia „Spoina montażowa”. 

BiK-STAL → [Chorągiewka montażowa]  WCH  

UWAGA: W celu szybkiego wprowadzenia ponownie tego samego typu spoiny, wystarczy wybrać polecenie 

ze skrótu klawiszowego ESP (a nie z ikony polecenia). Pominięte wówczas zostaje okno graficzne wyboru typu 

spoiny, a użytkownik od razu podaje jej grubość i długość. 

4.6 Opisywanie śrub 
Śruby jako elementy dodatkowe opisać można za pomocą polecenia z kreatora zestawień (KR-ZEST). 

KR_ZEST → [Opisy śrub] OPSR  

Po wybraniu polecenia, użytkownik wybiera rodzaj oraz poszczególne elementy śrub (Rys. 44). 
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Rys. 44: Okno opisu śrub 

Dzięki wykorzystaniu tego prostego narzędzia, stworzymy na końcu w kilku ruchach zestawienie śrub. Przed 

tym, klikając w przycisk „Opisz”, wstawiamy opis śrub na każdym połączeniu płatew-wiązar. 

 

Rys. 45: Śruby opisane na rysunku 

Powinniśmy otrzymać powyższy efekt. Należy pamiętać, że opis płatwi po lewej stronie jest zwykłym 

tekstem, natomiast opis śrub po prawej to atrybuty bloku. 

UWAGA: Atrybuty edytujemy poprzez podwójne kliknięcie na wybranym atrybucie lub poprzez komendę DDE.  
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BiK-BASE → Opisy → [Edytuj atrybut lub wymiar]  DDE  

4.7 Rysowanie szczegółu 
Szczegół węzła podporowego narysujemy w skali 1:10. Aby zaoszczędzić czas, kopiujemy odpowiedni 

fragment z rysunku gabarytowego. 

 

Rys. 46: Oznaczenie detalu 

 Jeśli skopiowane zostały również opisy, trzeba je przeskalować ze skali 1:20 do 1:10. Zgodnie z tym 

skalujemy opisy przez współczynnik 0,5 (tekst jest 2x mniejszy na modelu, względem skali 1:20. 

Wrysowanych elementów stalowych w jednostkach 1:1 nie skalujemy). 

Elementy na detalu „a” opisujemy i wymiarujemy poniżej, również w skali 1:10. 

 

Rys. 47: Detal "a" w skali 1:10 
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Rys. 48: Opisane elementy składowe z detalu "a" 

Węzły doczołowe wiązara kratowego wykonujemy w analogiczny sposób. 

 

Rys. 49: Widoki węzłów w skali 1:10 

Oznaczenie widoków na rysunku gabarytowym wiązara, wykonać można za pomocą polecenia: 

BiK-BASE → Opisy → [Symbole przekrojów] WPRZ  

Pamiętać należy, aby przed wybraniem polecenia zmienić skalę w parametrach systemu BiK. Zmianę skali 

można szybko wykonać z paska poleceń danego modułu. Po naciśnięciu i przytrzymaniu lewego przycisku 

myszy na ikonie obok czarnego kursora, rozwinięta zostanie lista typowych skal. W naszym przykładzie 

wybieramy skalę 1:20. 
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Rys. 50: Szybka zmiana skali 

Po wyborze polecenia „Symbole przekrojów” wskazujemy linię równoległą do płaszczyzny wybranego 

widoku. W kolejnym kroku wskazujemy stronę, na którą patrzymy, a w ostatnim kroku podajemy nazwę. 

 

Rys. 51: Oznaczenie widoku / przekroju 

4.8 Zestawienie stali 
Po opisaniu wszystkich elementów stalowych za pomocą atrybutów, przystąpić można do tabelarycznego 

zestawienia stali. 

BiK-STAL → [Zestawienie stali na rysunku] ZESTST   

Po wybraniu polecenia wystarczy wskazać obszar, z którego zostaną odczytane atrybuty dotyczące 

elementów stalowych. Po zatwierdzeniu wyboru podajemy nową lub zatwierdzamy istniejącą nazwę 

ZESTAWIENIE STALI, a w kolejnych krokach podajemy naddatki (w nawiasie wartości domyślne): 
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-naddatek na spoiny <1.8%>, 

-naddatek na nierówności przekroju <2.0%>, 

-naddatek na elementy dodatkowe i montażowe <1.5%>. 

Do zdefiniowania możliwy jest również ciężar objętościowy stali <7850kg/m3>.   W jednym z ostatnich 

kroków użytkownik podaje również wielokrotność elementu. W tym przypadku podać należy 22 sztuki. 

Wówczas suma całościowa z tabeli zostanie w ostatnim wierszu przemnożona przez wartość 22. 

 

Rys. 52: Tabelaryczne zestawienie stali 

Jak widać na Rys. 52, część elementów posiada w atrybucie gatunku stali wprowadzoną wartość S235JR, a 

część S235JRG2. Tak jak stwierdzone było wcześniej, nie warto na etapie wprowadzania opisów zaprzątać 

sobie tym głowy. Patrz następny rozdział. 

4.9 Edycja wielu atrybutów 
Do hurtowej zmiany atrybutów służy bardzo wydajne narzędzie, znajdujące się w module Kreatora 

Zestawień. Moduł ten nie wymaga odrębnego uruchamiania. 

BiK-STAL → [Zmień wartości wielu atrybutów] ZMATR   

Po wybraniu polecenia pojawi się poniższe okno: 
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Rys. 53: Okno zmiany atrybutów 

Etykieta atrybutów do zmiany; w polu tym, jak sama nazwa wskazuje, należy podać etykietę atrybutu, który 

ma zostać zmieniony. Jeśli znamy nazwę atrybutu, wpisujemy ją ręcznie, w przeciwnym wypadku korzystamy 

z przycisku „Odczytaj”. 

 

Rys. 54: Potwierdzenie wskazanego atrybutu do zmiany 

Uwaga: Należy precyzyjnie wskazywać konkretny atrybut z danego bloku opisowego do odczytu. 

Nowa wartość atrybutów; wprowadzamy nową wartość atrybutu. Tutaj również istnieje możliwość 

odczytania, lecz nie etykiety a wartości przypisanej do danego atrybutu. 

Łańcuch do podmiany; pole to, jako jedyne w tym oknie może pozostać puste. Wówczas, wszystkie atrybuty 

o określonej wyżej etykiecie zostaną wyedytowane. Poprzez wprowadzenie wartości ograniczymy zbiór 

elementów do edycji, do atrybutów których wpis jest równy wprowadzonej wartości. 

Aby sprawdzić jaką nazwę posiada etykieta atrybutu gatunku stali można: 

 otworzyć blok opisu do edycji za pomocą polecenia DDE 
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Rys. 55: Okno edycji atrybutów (DDE) 

 otworzyć blok opisu do edycji za pomocą podwójnego kliknięcia w opis (standardowo do tej 

czynności przypisany jest rozszerzony edytor atrybutów). 

 

Rys. 56: Okno rozszerzonego edytora atrybutów 
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 skorzystać z przycisku „Odczytaj”. Pozycja elementu jak i gatunek stali jest na warstwie pomocniczej. 

Jeśli jest ona ukryta (pozycja i gatunek stali niewidoczna w opisie), wówczas należy ją włączyć 

poleceniem i wskazać atrybut gatunku stali. 

BiK-War → Warstwy pomocnicze → Widoczne WPW 

Po wprowadzeniu etykiety atrybutu do zmiany i jego nowej wartości, zatwierdzamy wprowadzone dane i 

zaznaczamy obszar całego rysunku. 

 

Rys. 57: Definicja zawartości atrybutu do podmiany 

Po zatwierdzeniu zaznaczenia i ponownym zestawieniu stali na rysunku otrzymujemy jednakowe wartości w 

kolumnie gatunek stali (Rys. 58). 

 

Rys. 58: Tabelaryczne zestawienie stali z poprawionymi gatunkami stali 
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4.10 Zestawienie śrub 
Zestawienie śrub wykonamy za pomocą kreatora zestawień. 

BiK-STAL → [Kreator Zestawień] KRZ  

 

 

Rys. 59: Tworzenie zestawienie śrub – Kreator Zestawień 

W polu „Zarządzanie danymi” wybieramy Zestawienie śrub, a następnie przycisk „Zestaw na rysunku”. Po 

zamknięciu okna interfejsu wskazujemy punkt wstawienia tabeli i zaznaczamy obszar, z którego zostaną 

pobrane opisy śrub. Po ponownym pojawieniu się okna Kreatora Zestawień wybieramy przycisk OK. 

Odznaczamy pole przy „Ostatni wiersz sumujący (RAZEM)” 

 

Rys. 60: Zestawienie śrub z połowy wiązara kratowego 
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Z uwagi na to, że zestawienie dotyczy śrub z opisu pojedynczego dźwigara, proponujemy wyedytować dwie 

ostatnie kolumny. 

 

Rys. 61: Wyedytowane zestawienie dla całości 

5 Rzut dachu 
Ze względu na zakres tego opracowania rzut dachu został wstępnie przygotowany i narysowany na 

załączonym nośniku (do ściągnięcia na stronie www.budikom.pl). W prawej części rzutu dachu na 

załączonym rysunku zostały opisane wszystkie elementy, które należy powtórzyć w dalszej jego części. 

5.1 Zastosowanie wielokrotnego kopiowania 
Na podstawie rysunku rzutu dachu, warto zapoznać się z funkcjami „Wielokopii” i 

„rozmieszczania elementów wg ilości oraz rozstawu”. Pasek wielokopii znajduje się na pasku BiK-BASE. 

Polecenia te są podobne do szyku w CAD-zie, ale ze względu na konstrukcje definiowania, o wiele 

wygodniejsze w użyciu. 

 

Rys. 62: Wyciąganie paska narzędzi BiK-BASE - Wielokopie 

 

Rys. 63: Schemat wyjściowy dla rozmieszczenia Poz. 4.1 

Na powyższym przykładzie zostaną zaprezentowane wszystkie trzy rodzaje rozmieszczania elementów. 

5.2 Wielokopia 

BiK-BASE → [Wielokopie] MCP  
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Po wybraniu polecenia wielokopii, obiekty rozmieszczamy zgodnie ze wskazanym wektorem po określonej 

ilości. 

Pierwszym krokiem po wskazaniu elementu do kopiowania (tutaj Poz. 4.1), jest określenie wektora 

wielokrotnego kopiowania – patrz Rys. 64. Istnieje możliwość wskazania dowolnego punktu na ekranie i 

odłożenia poziomo, w lewo, wartości 6600, w celu osiągnięcia tego samego efektu. 

 

 

Rys. 64: Określenie wektora dla polecenia MCP 

Jeśli n-ta kopia elementu ma znajdować się na tej samej wysokości, ważne jest aby wskazany wektor był 

idealnie poziomy. Po wskazaniu końcówek linii osiowych podajemy krotność elementu do skopiowania (tutaj 

3). Efekt końcowy pokazano na Rys. 71. 

 

Rys. 65: Efekt końcowy rozmieszczenia opisu Poz. 4.1 

5.3 Rozmieszczenie na odcinku wg liczby 

BiK-BASE → [Rozmieść elementy na długości wg liczby]  MCPN  

 

Rys. 66: Określenie odcinka do podziału dla polecenia MCPN 

Identyczny wynik rozmieszczenia elementów uzyskamy korzystając z powyższej funkcji. Po zaznaczeniu 

elementu do skopiowania należy wskazać odcinek, na którym zostanie równo rozmieszczona podana ilość 

obiektów (w tym przypadku 4). 
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5.4 Rozmieszczenie na odcinku wg rozstawu 
BiK-BASE → [Rozmieść elementy na długości wg rozstawu] MCPR

  

 

Rys. 67: Określenie odcinka do rozmieszczenia elementu dla polecenia MCPR 

Aby za pomocą polecenia rozmieszczenia elementów na długości wg rozstawu osiągnąć efekt jak wcześniej, 

należy po wybraniu tekstu do skopiowania wskazać długość odcinka, na którym zostaną rozłożone obiekty. 

W przeciwieństwie do komendy MCPN odcinek można wskazać zgrubnie, klikając przy linii osi 11 oraz 

zakończyć poziomo przy osi 8. 

W kolejnym kroku program poprosi o wartość rozstawu (tutaj 6600). Wartość tę można wpisać jak i również 

wskazać między dwoma punktami. Polecenie rozlicza rozmieszczenie od punktu wstawienia pierwszego 

elementu kopiowanego. 

Za pomocą powyższych poleceń, mając opisane pojedyncze elementy na rzucie dachu hali, w kilka minut 

można opisać cały rzut. 

6 Ustawienia do druku 
Jedną z ostatnich czynności przy tworzeniu dokumentacji rysunkowej jest ustawienie układu i wydrukowanie 

rysunków w formie papierowej. Ustawianie elementów do druku można w CAD-zie wykonać na kilka 

sposobów. Część projektantów preferuje wydruk bezpośrednio z zakładki Modelu. Wiąże się to niestety z 

kłopotliwym zamienianiem elementów w bloki i ich skalowaniem. To z kolei utrudnia zmiany i modyfikacje, a 

tych jak wiadomo nie brakuje. 

W niniejszej instrukcji proponujemy wydruk z Układów (dawniej Arkuszy). Każda jedna formatka rysunkowa 

będzie tworzona na osobnym Układzie. Przykład przeprowadzimy dla rysunku wiązara kratowego. 

 

Rys. 68: Zakładki Modelu i Układów 
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Menu operacji na Układach wywołujemy poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na wybranej zakładce 

Układu. Za pomocą poleceń tam zgromadzonych stworzymy nowy Układ, skopiujemy istniejący, zmienimy 

nazwę itd. 

Dla przejrzystości sugerujemy w AC menu → Narzędzia → Opcje... 

odhaczyć poniższe opcje („Wyświetl obszar drukowania” i „Wyświetl tło papieru”): 

 

Rys. 69: Okno opcji ustawień ekranu 
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6.1 Pasek poleceń „Rzutnia” 
Z pasków CAD wyciągamy narzędzia „Rzutnia”. 

 

Rys. 70: Wyciągnięcie paska narzędzi - rzutnie 

6.2 Ustawienia pojedynczej rzutni 
Aby ustawić żądaną skalę dla wybranej rzutni, należy ją zaznaczyć poprzez pojedyncze kliknięcie, a skalę 

wybrać z listy lub wpisać ręcznie w pasku „Rzutnie” - Rys. 71. 

Tak ustawiona rzutnia przedstawia część modelu w skali 1:20. My potrzebujemy dokładny wycinek z modelu, 

więc musimy teraz podwójnie kliknąć w obszarze rzutni, a następnie przesunąć model w okienku rzutni na 

zakres gabarytu dźwigara. 

 

Rys. 71: Wybór skali dla pojedynczej rzutni 

UWAGA: Użycie funkcji „Zoom” (tj. użycie kółka w myszce) wewnątrz aktywnej rzutni spowoduje zmianę 

wybranej skali. Wówczas należy powtórzyć wcześniejszy krok. 

Aby wrócić z powrotem do obszaru Układu (papieru) z aktywnej rzutni, należy dwukrotnie kliknąć obszar 

papieru poza rzutnią. W przypadku zbyt dużego powiększenia wycinka rzutni lub nachodzących się sąsiednich 

rzutni, należy wpisać w linii poleceń komendę PAPIER. 

Z poziomu papieru dopasujemy proporcje rzutni do proporcji przedstawianego elementu (Rys. 72), poprzez 

zaznaczenie narożnika prostokąta rzutni i rozciągnięcie. 
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Rys. 72: Rzutnia przedstawiająca wiązar kratowy 

Podobnie postępujemy z pozostałymi elementami, które chcemy przedstawić na formatce rysunkowej, 

ustawiając je w odpowiedniej skali. 

6.3 Rozmieszczenie rzutni na arkuszu 
Ustawione rzutnie można dowolnie przemieszczać w obszarze papieru, co daje dużą wygodę podczas 

ustawiania do wydruku. Aby zorientować się jaką formatkę potrzebujemy, mierzymy odległości ułożonego 

zestawu. 

 

Rys. 73: Oszacowanie wielkości papieru 

6.4 Wstawianie formatki 
Ponieważ pracujemy na obszarze papieru, zatem formatkę wstawiamy nieprzeskalowaną. W BiK-MOD → 

[Parametry BiK] zmieniamy skalę pierwszorzędną na 1:1, a następnie wybieramy polecenie: 

BiK-BASE → [Formatki rysunków...] WR  
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Rys. 74: Okno określania formatki rysunkowej 

Dla odczytanych wcześniej wymiarów, najkorzystniejsze będzie wybranie papieru „A2 pionowo” o rozmiarze 

420x594mm. Szerokość papieru zwiększamy do 900mm, a wysokość zostawiamy bez zmian – 594mm. 

Po wybraniu przycisku „Rysuj” należy jedynie wskazać prawy dolny narożnik ramki, aby ją wstawić. 

 

Rys. 75: Rzutnie ułożone na formatce rysunkowej 
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6.5 Skalowanie linii 
Ponieważ wygląd linii (przerywana, osiowa) zmienia się w zależności od aktualnej skali, należy pamiętać o 

aktywnej funkcji „Skaluj w jednostkach obszaru papieru”. 

 

Rys. 76: Okno menadżera rodzajów linii 

Znajdziemy ją w AC menu→ Format → Rodzaj linii... W przypadku braku funkcji w oknie, należy włączyć 

przycisk „Pokaż szczegóły”. 

Pomimo że przerywane linie mogą być prezentowane jako ciągłe, to ostatecznie na podglądzie wydruku 

powinien być wyświetlany prawidłowo. 

UWAGA: Skala rodzaju linii będzie prawidłowo wyświetlana, tylko w przypadku ustawienia w „Parametrach 

BiK” skali pierwszorzędnej 1:1. 

6.6 Styl wydruku 
Do wydruku konieczne jest przypisanie własnego stylu grubości pisaków. Program BiK bazuje na kolorach 

podczas rysowania. Sposób ten uznawany jest przez większość użytkowników za najwygodniejszy. Po 

otwarciu okna drukowania (Ctrl+P), rozwijamy listę „Tab. stylów wydruku” i wybieramy ostatnia pozycję 

„Nowy...”. Po wyborze metody tworzenia – od podstaw, nadajemy nazwę i przypisujemy do kolorów 

odpowiednie grubości pisaka. 

Podczas drukowania kolejnych rysunków wystarczy wskazać wcześniej stworzony styl, który jest 

zapamiętywany w systemie. 
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 Najczęściej stosowanym schematem jest: 

 kolor 1 (czerwony) – 0,13mm 

 kolor 2 (żółty) – 0,25mm 

 kolor 3 (zielony) – 0,4mm. 

 

Rys. 77: Okno polecenia drukuj 

7 Przydatne zmienne systemowe i nie tylko 
Systemem CAD steruje wiele poleceń i zmiennych. Do niektórych, użytkownik nie ma dostępu poprzez 

przystępny interfejs graficzny. Zmienne systemowe należy wpisać w oknie poleceń i podać określoną 

wartość. 

filedia – brak okien dialogowych podczas otwierania pliku 

Zdarza się, że podczas pracy z CAD-em zniknie okno dialogowe, które zwykle pojawia się przy otwieraniu 

pliku, zapisie jako itd. Za ten stan rzeczy odpowiada powyższa zmienna systemowa ustawiona na <0>. Po 

przywróceniu wartości <1> okna dialogowe zostaną przywrócone. 
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inputhistorymode – historia poleceń w strzałce 

Wielu użytkowników jest przyzwyczajonych do posługiwania się strzałkami na klawiaturze, jako wywołania 

ostatnio użytych poleceń. W nowszych systemach CAD producent zmienił tryb pracy na przywoływanie 

ostatnich współrzędnych. Aby przywrócić historię poleceń w strzałce należy zatwierdzić powyższą zmienną 

systemową, a następnie wprowadzić wartość <0>. 

Możliwe jest wprowadzenie kilku wartości tej zmiennej – patrz pomoc programu CAD. 

mbuttonpan – przesuwanie obrazu za pomocą wciśniętej rolki 

Funkcja „Pan” (AC menu → Widok → Nowy fragment → Szybki) domyślnie przypisana jest do trzeciego 

przycisku. W większości ogólnie dostępnych myszek, rolę tego przycisku pełni wciskana rolka myszy. Dla 

wartości <1> przesuwanie obrazu aktywne, dla wartości <0> przeciwnie. Warto pamiętać, że program 

obsługujący myszkę w systemie, powinien mieć w ustawieniach dla rolki przypisany środkowy przycisk 

(Middle Button). 

pickstyle – wyłączenie/włączenie grupowania obiektów 

Wartość <0> wyłącza grupowanie elementów (większość wprowadzanych elementów w BIK-u jest 

grupowanych w celu łatwego przesuwania). Wartość <1> włącza grupowanie. Do tej zmiennej tradycyjnie 

przypisany jest skrót klawiaturowy Ctrl+H. 

psltscale – skalowanie rodzajów linii obiektów 

Zmienna o wartościach <1> lub <0>. Odpowiedzialna za włączenie lub wyłączenie funkcji skalowania 

rodzajów linii w jednostkach obszaru papieru. Patrz rozdział 5 – skalowanie linii. 

textfill – wypełnienie czcionek True Type 

Tekst na ekranie zawsze jest wypełniony. Podczas wydruku czcionki typu True Type 

mogą być jednak drukowane bez wypełnienia. Wypełnione czcionki – wartość zmiennej <1>. 

zoomfactor – szybkość działania zoom w rolce 

Prędkość z jaką przybliżamy lub oddalamy obraz za pomocą rolki myszy. Wartość z zakresu 3 do 100. Wartość 

100 oznacza największe przybliżenie przy jednostkowym ruchu rolką. 

Wiersz polecenia – włączanie/wyłączanie okna tekstowego 

Okno tekstowe w dolnej części ekranu można zamknąć poprzez wybranie 

AC menu → Narzędzia → Wiersz polecenia. Skrót klawiaturowy Ctrl+9. 

Czyść ekran – ekran bez ikon i pasków narzędziowych 

Aby uzyskać maksymalną przestrzeń roboczą, można wszystkie ikony i palety narzędzi poukrywać AC menu 

→ Narzędzia → Wyczyść ekran (skrót Ctrl+0). 
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