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1 Belka zbrojona prętem wraz z opisem 

1.1 Wstawianie pręta widokowego 
Rysujemy obrys belki wraz z wstawieniem pręta widokowego według poniższego schematu. 

Wpisujemy polecenie: BIK_RPW lub wybieramy ikonę: 

  

 

Okno parametrów pręta 

Rysowanie pręta punktowo odbywa się poprzez wskazywanie kolejnych punktów w obrysie belki oraz stron 

odsunięcia pręta o zadaną grubość otuliny.  
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1. Wskazujemy pierwszy punkt 

 

2. Wskazujemy drugi punkt 

 

3. Wskazujemy stronę odsunięcia pręta 

 

4. Wskazujemy stronę po której ma zostać wstawiony hak 

 

  

http://www.bikbik.pl/


 

BiK Żelbet              www.bikbik.pl  4 

5. Wskazujemy kolejny punkt pręta oraz stronę odsunięcia 

 

6. Zatwierdzenie zakończenie pręta (Enter lub spacja) oraz wskazanie strony wstawienia haka 

 

7. Belka wraz z wstawionym prętem widokowym 
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1.2 Wstawienie opisu pręta 
Mając tak narysowany pręt możemy teraz przejść do opisania pręta. Wybieramy ikonę:   

lub wpisujemy polecenie: BIK_WOP 

1. Wskazanie pręta którego chcemy opisać 

 

W kolejnych krokach należy wskazać miejsce wstawienia opisu oraz kierunek. Dalej program prosi o podanie 

liczby sztuk oraz dodania uwag, o ile takie chcemy dodać np może to być informacja, że pręty są w rozstawie 

co 25cm. 

2. Pręt wraz z opisem 

 

Styl opisu mamy możliwość zmienić w Ustawieniach modułu Żelbet. 
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2 Wyciągnięcie pręta oraz wymiarowanie poszczególnych segmentów 
Wybieramy polecenie: BIK_WP lub ikonę:  

1. Zaznaczamy opis aktywny pręta 

 

 

2. Zaznaczamy pręt do wyciągnięcia 

 

3. Wskazujemy miejsce wstawienia pręta do opisu 
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4. Opisany pręt wraz z długościami segmentów  

 

Wstawiony opis pręta jest opisem nieaktywnym, nie będzie więc zestawiony w tabeli zestawieniowej, dzięki 

czemu informacje nie zostaną powielone. 

3 Rysowanie pręta według przygotowanej polilinii 
Bardzo wygodną funkcją jest rysowanie pręta po dowolnie zdefiniowanej polilinii. W tym wypadku wystarczy 

wskazać polilinię.   

 

A następnie wskazać w którą stronę mają zostać skierowane haki (o ile chcemy je wstawić) 

 

Dzięki tej funkcji możemy w szybki sposób generować pręty o różnych kształtach 
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4 Wstawienie dowolnego opis pręta 

4.1 Dowolny opis pręta 
Wpisujemy polecenie: BIK_WFOP lub wybieramy ikonę:   

 

1. Wskazujemy pręt do opisania 

 

2. Uzupełniamy parametry  oraz wskazujemy punkt zaczepienia oraz kierunek opisu 
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3. Wstawiony opis jest opisem aktywnym 

 

4.2 Opis powielony pręta 
Opis ten służy do powielenie opisu  i wstawienia go do opisania pręta w innym widoku.  

Opis aktywny który zostanie powielony staje się opisem nieaktywnym przez co nie będzie zestawiony w 

tabeli zestawieniowej stali. 

 

Różnica pomiędzy opisem aktywnym, a powielonym. 

Style opisu definiujemy w oknie ustawień modułu Żelbet 

5 Pręty przekrojowe 
Pręty przekrojowe rysujemy wg ilości lub rozstawu (BIK_RPP)  

1. Wskazujemy pręt z którego mają zostać pobrane informacje 
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2. Wskazujemy segment pręta na którym mają zostać rozłożone pręty przekrojowe 

 

3. Podajemy ilość prętów lub rozstaw (w zależności jaką opcję zaznaczyliśmy w oknie "Pręty 

przekrojowe") 

4. Jeśli chcemy aby pręty znalazły się po drugiej stronie wybranego segmentu wybieramy literę "S" w 

linii poleceń. 

5. Pręt w widoku z rozłożonymi prętami przekrojowymi 

 

6 Wstawienie opisu wielokrotnego 
Należy wybrać polecenie: BIK_OPWK lub ikonę:  

1. Wskazujemy opis aktywny pręta rozłożonego 
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2. W oknie opisu wielokrotnego podajemy w jaki sposób chcemy wskazać rozstaw prętów oraz jak 

ma wyglądać opis rozkładu. 

 

3. Zaznaczamy wszystkie pręty przekrojowe 

 

4. Podajemy liczbę sztuk 

5. Wpisujemy rozstaw (w nawiasie znajduje się rozstaw zmierzony przez program CAD)  

6. Wskazujemy punkt wstawiania wymiaru 
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7. Podajemy uwagi 

8. Określamy kierunek i miejsce wstawiania opisu rozkładu (opis jest nieaktywny) 

9. Pręt z opisanym rozkładem 

 

 

7 Wstawianie odnośników 

7.1 Pająk 
Wpisujemy polecenie - BIK_GPA lub wybieramy ikonę:   

1. Następnie zaznaczamy linię (odnośnik) opisu. Wskazując kolejne pręty przekrojowe dodajemy 

kolejne odnośniki. 

2. Otrzymane odnośniki pająk 
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7.2 Równoległe 
Wpisujemy polecenie – BIK_GRO lub wybieramy ikonę:   

Podobnie jak odnośnik – pająk tworzymy odnośniki równoległe. 

 

7.3 Informacje o pręcie 
BIK_INFP – wyciąganie informacji o pręcie  

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Aktualizacja opisu pręta 
Wybieramy polecenie – BIK_AOP  lub ikonę:  

W pierwszym kroku wskazujemy opis aktywny pręta oraz pręt który jest opisany. Następnie podajemy liczbę 

sztuk jeśli chcemy ją zmienić. Aktualizacja pręta powoduje zmianę także opisów powielonych o ile takie 

istnieją. 
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9 Edycja pręta widokowego 
 

Polecenie: BIK_EPW   

Zaznaczamy pręt do edycji lub strzemię, dzięki tej funkcji zostanie na nowo wywołane okno definicji, gdzie 

możemy zmienić dowolny parametr. 

UWAGA! Opis elementu niezostanie zaktualizowany 

10 Edycja pręta przekrojowego 
 

Polecenie: BIK_EPP  

W oknie edycji mamy możliwość zmiany klasy stali oraz średnicy pręta 

11 Strzemiona 
Strzemiona wstawiamy przy pomocy polecenia: BIK_STRZ lub wybierając ikonę:  

Strzemiona możemy wstawić na 3 sposoby: parametrycznie, po przekątnej oraz jako pręty przekrojowe. 

Szczegółowiej zostanie omówione wstawianie strzemion według prętów przekrojowych. Dzięki temu 

rodzajowi możemy zaprojektować strzemię dowolnych kształtów. 

Typy strzemion: 

Standardowe dwucięte Otwarte Standardowe czterocięte 

   
Strzemię wchodzące w płytę (L) Strzemię wchodzące w płytę (P)            Zamknięte dwuramienne    
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                Okrągłe Pętla  

  

 

 

12 Wstawienie strzemion za pomocą prętów przekrojowych 
1. Wybieramy w oknie definicji strzemion rodzaj definicji: pręty przekrojowe a jako rodzaj 

strzemiona: dowolne 

 

2. Kolejne grafiki prezentują jak wskazywać kolejne pręty przekrojowe strzemienia (kończymy na 

drugim z kolei którego zaznaczyliśmy) 
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3. Po wskazaniu ostatniego pręta przekrojowego należy wskazać „stronę odsunięcia” strzemienia. 

Wskazujemy punkty na zewnątrz. 
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13 Rozkład strzemion w belce 
Rysujemy belkę zbrojoną dwoma prętami oraz strzemię według poniższego schematu 

 

Chcemy rozłożyć strzemiona w widoku belki w 3 strefach. 

Wpisujemy polecenie: BIK_HP lub wybieramy ikonę:   

1. Określamy typ rozkładu 

 

2. Wskazujemy strzemię oraz kierunek po którym chcemy rozłożyć 
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3. Dalej wskazujemy dwa punkty linii rozkładu (dwa dolne końce belki) oraz stronę obszaru rozkładu.

     
4. Podajemy grubość otuliny oraz w ilu strefach i jak mają zostać rozłożone pręty. 

5. Belka z rozłożonymi strzemionami 
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14 Pręt uzwojony 
W module BiK – Żelbet mamy możliwość zdefiniowania zbrojenia uzwojonego. Które jest bardzo często 

stosowane np. w przypadku zbrojenia słupów, które mają być w stanie przenieść duże siły osiowe. 

Zaczynamy od narysowania słupa wraz ze zbrojeniem podłużnym w postaci prętów Φ14 według niżej 

podanego przekroju:  
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Wybieramy ikonę:  lub wpisujemy polecenie: BIK_PRUZW 

1. Podajemy parametry pręta uzwojonego a następnie klikamy „Ok”  

Pręt wstawiany jest w lewym dolnym narożniku początku uzwojenia. 

 

2. Miejsce wstawienia pręta uzwojonego 
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3. Po wstawieniu pręta uzwojonego możemy go opisać, zostanie także podana długość elementu. 

 

15 Zbrojenie powierzchniowe 
Dzięki zbrojeniu powierzchniowemu istnieje możliwość zbrojenia dowolnej powierzchni (np. płyty lub 

ściany).  

1. Rysujemy dowolny obrys powierzchni zbrojonej 
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Wpisujemy polecenie BIK_PPOW lub wybieramy ikonę:  

2. Wskazujemy obrys powierzchni 

 

3. Podajemy punkt początkowy rozkładu 
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4. Podajemy punkt końcowy rozkładu (zbrojenie zostanie rozłożony po kierunku Y) 

 

5. Okno definiowania parametrów zbrojenia 
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6. Wrysowane pręty zbrojenia górnego po kierunku Y 

 

7. Podobnie postępujemy generując zbrojenie po kierunku X 

8. Wrysowane pręty zbrojenia górnego po kierunku X i Y 
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16 Opis zbrojenia powierzchniowego 
Wpisujemy polecenie: BIK_POPS lub wybieramy ikonę:  

1. Wybieramy pręty reprezentatywne 

 

2. Wskazujemy miejsce wstawienia linii wymiarowej 

 

3. Wskazujemy miejsce oraz kierunek wstawienia opisu 

4. Podajemy liczbę prętów (w nawiasie wpisana jest domyślnie liczba elementów z rysunku)  
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5. Opisane pręty zbrojeniowe po kierunku Y 

 

6. Podobnie tworzymy opis prętów rozłożonych po kierunku X 

7. Opisane pręty zbrojeniowe 

 

Tak stworzone opisy prętów możemy zestawić w tabeli „Zestawienie stali zbrojeniowej” 
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Wpisujemy polecenie: BIK_ZESZ1 lub wybieramy ikonę: bądź też wpisujemy polecenie: 

BIK_ZESTST 

Następnie zaznaczamy opisy aktywne prętów na rysunku (jeśli wybraliśmy definiowanie tabeli według 

zakresu) lub wybieramy pozycję z menadżera pozycji (o ile wskazaliśmy rysowanie tabeli według pozycji). 

 

17 Menadżer pozycji 
Menadżer pozycji to bardzo wygodne narzędzie do zarządzania elementami stalowymi na rysunku. Dzięki 

niemu mamy możliwość szybkiego odnalezienia szukanego elementu a także sprawdzenia jego parametrów.  

Przed rozpoczęciem rysowania użytkownik powinien zdefiniować pozycje które będę umieszczone na 

rysunku. W ten sposób każdy kolejny rysowane element będzie automatycznie dodawany do pozycji 

aktywnej.  
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1. Okno menadżera pozycji 

 

2. Okno dodawania pozycji 

 

Jeśli na początku nie została zdefiniowana żadna pozycja możemy pojedyncze elementy przypisać do 

stworzonej później pozycji. Przechodzimy do Menadżera prętów 
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W tym celu wybieramy polecenie: MZB lub ikonę:  

3. Menadżer dodawania elementów do pozycji 

 

4. Wybieramy pole „Pokaż sieroty” 

5. Elementy na rysunku które nie są przypisane do żadnej pozycji 

 

6. Klikając w pole „Przypisz” elementy-”sieroty” zostaną dodane do pozycji. 
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7. Pozycja aktywna „Płyta” wraz z przypisanymi elementami 
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