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Pakiet Specbud zawiera programy in˝ynierskie stworzone specjalnie do projektowania obiektów ma∏ych i Êrednich o stosunkowo prostej konstrukcji, takich jak: domy jedno- i wielorodzinne, obiekty us∏ugowe lub handlowe. W poprzednim wydaniu „Oprogramowania dla budownictwa“ przedstawiliÊmy
ogólnà informacj´ o wszystkich programach in˝ynierskich
firmy Specbud. W aktualnym wydaniu chcemy zaprezentowaç
bli˝ej nowoÊci i rozszerzenia w zakresie efektywnych narz´dzi
projektowych, jakimi w pakiecie Specbud sà Kalkulatory
Elementów Budowlanych.
Pakiet Specbud v.8.2002 zawiera trzy grupy programów (∏àcznie
11) do projektowania elementów i ustrojów budowlanych
z trzech podstawowych materia∏ów konstrukcyjnych: ˝elbetu,
drewna i stali.
Specbud-Drewno
• Kalkulator elementów drewnianych v.1.0,
• Belka drewniana v.2.0,
• Wiàzar j´tkowy v.4.0,
• Wiàzar p∏atwiowo-kleszczowy v.4.0;
Specbud-˚elbet
• Kalkulator elementów ˝elbetowych v.1.2,
• Belka ˝elbetowa v.1.1,
• P∏yta krzy˝owo zbrojona v.4.1,
• P∏yta jednokierunkowo zbrojona v.4.1,
• Strop Akermana v.4.2;
Specbud-Stal
• Tablice przekrojów stalowych v.2.3,
• Belka stalowa v.1.6.
Wszystkie programy pakietu wykonujà obliczenia wed∏ug aktualnych norm projektowania konstrukcji budowlanych, tj. nowej
normy projektowania konstrukcji drewnianych PN-B-03150:2000, nowej normy dla konstrukcji ˝elbetowych PN-B-03264:1999 i normy dla konstrukcji stalowych PN-90/B-03200.
Mo˝liwe jest te˝ wykonanie obliczeƒ wi´êb dachowych i stropów ˝elbetowych wed∏ug poprzednich wersji norm.
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Prostota obs∏ugi,
efektywnoÊç dzia∏ania
i kompleksowe podejÊcie
Sà to charakterystyczne cechy
programów Specbud. Prostota
obs∏ugi widoczna jest w ka˝dym momencie ich pracy. Kilka
typowych wielkoÊci wystarczy
do opisu geometrii obliczanego
ustroju. Wprowadzanie obcià˝eƒ jest zautomatyzowane
– programy same ustalajà ci´˝ar w∏asny konstrukcji oraz obcià˝enie Êniegiem i wiatrem
wed∏ug norm przedmiotowych.
Obliczenia statyczne i wytrzyma∏oÊciowe szybko prowadzà
u˝ytkownika do pierwszych rezultatów i dalej do optymalnego rozwiàzania koƒcowego.
Wydruki wyników sà skomponowane w tradycyjnym in˝ynierskim uk∏adzie, zawierajà warunki normowe, wykresy, zwymiarowane rysunki elementów
i ich przekrojów, jak równie˝
zbrojenia. Wykonane obliczenia
mo˝na przes∏aç do dokumentu
edytora MS Word, co pozwala
zachowaç jednolità form´ ca∏oÊci dokumentacji projektowej.

Kalkulator Elementów
Drewnianych (KED)
Jest to najnowszy program
w pakiecie Specbud. Wykonuje
obliczenia drewnianych elementów budowlanych wed∏ug
przepisów nowej normy projektowania konstrukcji drewnianych PN-B-03150: sierpieƒ
2000, której stosowanie obowiàzuje od lipca br. Program spe∏nia
dwie funkcje projektowe:
– stanowi kalkulator konstrukcji
drewnianych w zakresie
przypadków wymiarowania
podanych w nowej normie
drewnianej; sprawdza warunki stanów granicznych
noÊnoÊci dla elementów
o podanej charakterystyce
materia∏owo-konstrukcyjnej
i zadanych si∏ach przekrojowych,

– umo˝liwia
projektowanie
wst´pne elementów konstrukcji dachowych: ∏at, krokwi, krokwi koszowych i p∏atwi, a tak˝e belek jednoprz´s∏owych i ciàg∏ych; sprawdza
warunki stanów granicznych
noÊnoÊci i u˝ytkowalnoÊci
tych elementów dla zadanej
geometrii i obcià˝eƒ.
Mo˝liwoÊç deklaracji ró˝nych
opcji wymiarowania pozwala
na przeprowadzenie analiz wytrzyma∏oÊciowych ró˝nych rodzajów elementów z drewna
drzew iglastych - litego i klejonego warstwowo lub drewna
drzew liÊciastych, o przekroju
prostokàtnym pojedynczym
lub podwójnym oraz okràg∏ym,
tak˝e elementów o przekrojach
z∏o˝onych (dwuteowym, teowym, podwójnym z przewiàzkami) z zastosowaniem ∏àczników mechanicznych.
U˝ytkownik ma mo˝liwoÊç wyboru jednej z szeÊciu opcji obliczeƒ:
• Wymiarowanie przekroju,
• ¸ata,
• Krokiew,
• Krokiew koszowa,
• P∏atew,
• Belka.
Pierwsza z tych opcji - Wymiarowanie przekroju - pozwala na
wykonanie obliczeƒ dla przypadków wymiarowania podanych w nowej normie drewnianej dla drewna litego i klejonego warstwowo. Dost´pnych
jest 11 przypadków wymiarowania, w tym: Êciskanie równoleg∏e do w∏ókien (s∏upy, pr´ty
kratownic, z uwzgl´dnieniem wyboczenia), Êciskanie prostopad∏e i skoÊne do w∏ókien (strefa
docisku), czy zginanie (tak˝e
dwukierunkowe, z uwzgl´dnieniem zwichrzenia).
Po wyborze przypadku wymiarowania podaje si´ niezb´dne
dane w nast´pujàcych blokach:
– parametry materia∏owe (gatunek
i klas´ wytrzyma∏oÊci drewna),
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– typ i wymiary przekroju poprzecznego (do wyboru jest 7
typów: prostokàtny, prostokàtny podwójny, tak˝e z przewiàzkami, okràg∏y, dwuteowy
i teowy - rys. 1),
– klas´ u˝ytkowania konstrukcji
i klas´ trwania obcià˝enia,
–- obcià˝enie
obliczeniowe
projektowanego przekroju
lub elementu.
Program na bie˝àco podaje wyniki wykonanych obliczeƒ dla
normowych warunków wytrzyma∏oÊci przekroju i statecznoÊci elementu (zwichrzenie belki,
wyboczenie s∏upa) lub smuk∏oÊci (rys.1). Ka˝da zmiana danych powoduje natychmiastowe przeliczenie sprawdzanych
warunków.
W opcjach: ¸ata, Krokiew, Krokiew koszowa i P∏atew, pro-

prostokàtnym, poddanej dzia∏aniu obcià˝enia równomiernie
roz∏o˝onego.

Pozosta∏e programy
drewniane w pakiecie Specbud
Do kompleksowego projektowania wi´êb dachowych, s∏u˝à dwa samodzielne programy pakietu Specbud: Wiàzar
J´tkowy i Wiàzar P∏atwiowo-Kleszczowy.
Konstrukcj´
wi´êby szybko deklaruje si´,
podajàc jedynie podstawowe
wymiary jej uk∏adu poprzecznego i pod∏u˝nego. Ci´˝ar pokrycia dachu oraz obcià˝enie
Êniegiem i wiatrem sà generowane automatycznie. Obliczane sà wartoÊci momentów
zginajàcych i si∏ osiowych
w krokwi, p∏atwi, s∏upie, mur∏acie oraz reakcje podporowe

pach, dachach i uk∏adach szkieletowych. Schemat statyczny belki mo˝e byç dowolny, podobnie jak przyk∏adane obcià˝enie. Wymiarowane sà belki o przekroju prostokàtnym pojedynczym lub
podwójnym z drewna litego lub klejonego. Ka˝da zmiana za∏o˝eƒ obliczeniowych (wymiarów belki, obcià˝eƒ, materia∏u) automatycznie zmienia wyniki statyczne i wytrzyma∏oÊciowe, co
umo˝liwia przeprowadzenie optymalizacji projektowanej konstrukcji.

Kalkulator Elementów ˚elbetowych (KE˚)
Program ten stanowi kalkulator ˝elbetu w zakresie zginania i Êcinania oraz Êciskania, zgodnie z nowà normà projektowania konRys. 2.
KED - krokiew

Rys. 3.
KED
- krokiew koszowa

Rys.1.
KED
- wymiarowanie
przekroju
zginanego
i Êciskanego

gram przeprowadza wst´pnà
analiz´ noÊnoÊci projektowanego elementu dla zadanych
obcià˝eƒ konstrukcji dachowej. Prezentowany jest rysunek przekroju poprzecznego
elementu i schemat tej cz´Êci
konstrukcji dachu, w której jest
usytuowany obliczany element (rys. 2, 3 i 4). Obcià˝enia
sta∏e oraz obcià˝enia Êniegiem
i wiatrem mogà byç deklarowane automatycznie (rys. 5).
Mo˝liwoÊç wyboru ró˝nych
schematów konstrukcyjnych
pozwala na szybkie wariantowanie rozwiàzania ustroju noÊnego dachu.
W opcji Belka mo˝liwe jest zaprojektowanie belki jedno- lub
wieloprz´s∏owej o przekroju

wiàzara. Na bie˝àco sprawdzana jest wytrzyma∏oÊç
i smuk∏oÊç g∏ównych elementów wi´êby. Dla ka˝dego analizowanego wariantu konstrukcji dachu sporzàdzany
jest zwymiarowany rysunek
widoku wiàzara i przekrojów
poszczególnych jej elementów. ¸atwoÊç dokonywania
zmian geometrii wi´êby i natychmiastowa wizualizacja
zmienionej konstrukcji zach´ca do poszukiwania optymalnego uk∏adu przekrycia dachu.
Kolejnym programem w pakiecie Specbud-Drewno jest Belka
Drewniana. Program jest przeznaczony do szczegó∏owej analizy belek i podciàgów w stro-

Rys. 4.
KED - p∏atew

Rys. 5.
KED
- obcià˝enie dachu
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Rys. 6. KE˚ – przekrój zginany

Rys. 7. KE˚ – strefa Êcinania

strukcji ˝elbetowych PN-B-03264:1999 „Konstrukcje betonowe,
˝elbetowe i spr´˝one. Obliczenia statyczne i projektowanie“. Dla
elementów o podanej charakterystyce materia∏owo-konstrukcyjnej i zadanych obcià˝eniach (si∏ach przekrojowych) program
projektuje zbrojenie z warunków stanów granicznych noÊnoÊci
(SGN) przy zachowaniu normowych warunków konstrukcyjnych, a nast´pnie sprawdza stany graniczne u˝ytkowalnoÊci.
Mo˝liwoÊç deklaracji ró˝nych opcji wymiarowania pozwala na
przeprowadzenie szczegó∏owych analiz wytrzyma∏oÊciowych
elementów belkowych, p∏yt i s∏upów.
Mo˝liwy jest wybór jednej z czterech opcji obliczeƒ:
• Belka - zginanie,
• Belka - Êcinanie,
• P∏yta,
• S∏up.
W opcjach Belka – zginanie i P∏yta program przeprowadza szczegó∏owà analiz´ zginania przekroju. Obliczenia mo˝na przeprowadziç dla typowych przekrojów ˝elbetowych: prostokàtnego,
teowego i kàtowego, przy za∏o˝eniu normowych klas betonu
i stali lub indywidualnie zadeklarowanych przez u˝ytkownika.
Dla zadanych wartoÊci momentów zginajàcych ustalane jest potrzebne zbrojenie przekroju na zginanie i sprawdzany warunek
noÊnoÊci dla za∏o˝onej liczby wk∏adek okreÊlonej Êrednicy. Prezentowany jest rysunek przekroju poprzecznego z rozmieszczeniem pr´tów zbrojenia spe∏niajàcym warunki konstrukcyjne
(rys. 6). Dodatkowo ustalane jest ugi´cie i szerokoÊç rozwarcia
rys prostopad∏ych.

wartoÊci si∏y Êcinajàcej na tym
odcinku. Na wprowadzonym
wykresie si∏y Êcinajàcej V program nanosi wykres miarodajnej noÊnoÊci na Êcinanie VRd,
przy czym mo˝liwe jest tak˝e
wyÊwietlenie wykresu noÊnoÊci przekroju betonowego
VRd1 lub wykresu noÊnoÊci
z uwzgl´dnieniem strzemion
i pr´tów odgi´tych VRd3 (rys.
7).
W opcji S∏up program projektuje z warunków SGN zbrojenie
s∏upów o przekroju prostokàtnym lub okràg∏ym, poddanych
dzia∏aniu sprz´˝onych zestawów
si∏ wewn´trznych N i M, dzia∏ajàcych w p∏aszczyênie symetrii
przekroju (rys. 8). Oddzielna
procedura umo˝liwia okreÊlenie wspó∏czynników d∏ugoÊci
wyboczeniowych w obu g∏ównych p∏aszczyznach przekroju,
dla elementów s∏upowych
w ró˝nych rodzajach ustrojów
konstrukcyjnych.

W opcji Belka – Êcinanie program dokonuje analizy Êcinania na
odcinku przypodporowym belki. Mo˝liwe jest zró˝nicowanie

Pozosta∏e programy ˝elbetowe

Rys. 8. KE˚ – przekrój Êciskany (s∏up)
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Rys. 9. Belka ˝elbetowa

Do projektowania belek i podciàgów w stropach i nadpro˝ach s∏u˝y Belka ˚elbetowa.
Wymiarowanie jest prowadzone dla typowych przekrojów
belek: prostokàtnego, teowego lub kàtowego. Ustalane jest
potrzebne zbrojenie belki na
zginanie i na Êcinanie (strzemiona i pr´ty odgi´te), przy
uwzgl´dnieniu granicznego
ugi´cia i zarysowania oraz normowych wymagaƒ konstrukcyjnych. Program sporzàdza
tak˝e rysunki widoku i przekrojów poprzecznych belki z oznaczeniem poszczególnych wk∏adek oraz rysunki zwymiarowanych pr´tów zbrojeniowych
(rys. 9) i tabelaryczne zestawienie stali.
Pakiet Specbud zawiera te˝ trzy
programy do obliczania stropów ˝elbetowych: P∏yta krzy˝owo zbrojona, P∏yta jednokierunkowo zbrojona i Strop Akermana, które dla podstawowych
schematów stropów jednopolowych pozwalajà szybko ustaliç z warunku noÊnoÊci potrzebnà gruboÊç p∏yty stropowej,
Êrednic´ wk∏adek zbrojeniowych i ich rozstaw. JednoczeÊnie sprawdzane jest ugi´cie
i zarysowanie p∏yt. Prezentowane sà rysunki uk∏adu zbrojenia
dolnego i górnego oraz wk∏adek zbrojenia g∏ównego.

Kalkulator Elementów
Stalowych (KES)
Kalkulator stali o nazwie Tablice
Przekrojów Stalowych (TPS)
jest przeznaczony do szybkiego
projektowania ró˝nych elementów stalowych: belek, s∏upów,
pr´tów kratownic, Êciàgów.
Zawarte sà w nim biblioteki
przekrojów kilkudziesi´ciu wyrobów stalowych stosowanych w konstrukcjach budowlanych, takich jak: profile goràcowalcowane (dwuteowniki,
ceowniki, kàtowniki, teowniki,
rury i pr´ty okràg∏e), dwuteow-

Rys. 10. TPS
- noÊnoÊç
elementu
dwuteowego

Rys. 11. TPS
- parametry
przekroju
wieloga∏´ziowego

niki spawane z blach, profile zimnogi´te (rury prostokàtne
i kwadratowe, ceowniki i kàtowniki). Pojedyncze profile mo˝na
sk∏adaç w przekroje z∏o˝one wieloga∏´ziowe.
Dla elementów goràcowalcowanych, dwuteowników spawanych, a tak˝e rur okràg∏ych, prostokàtnych i kwadratowych, program okreÊla klas´ i noÊnoÊci obliczeniowe przekroju z uwzgl´dnieniem rezerwy plastycznej lub niestatecznoÊci miejscowej.
Dost´pne sà nast´pujàce opcje wymiarowania przekrojów pojedynczych:
– zginanie z uwzgl´dnieniem zwichrzenia,
– Êciskanie osiowe, z uwzgl´dnieniem wyboczenia w obu p∏aszczyznach g∏ównych,
– Êcinanie,
– rozciàganie osiowe,
– rozciàganie pojedynczych kszta∏towników walcowanych mocowanych mimoÊrodowo.
Drugim programem w pakiecie Specbud-Stal jest Belka Stalowa, który umo˝liwia projektowanie belek i podciàgów w stropach, p∏atwi i dêwigarów dachowych, a tak˝e rygli ram. Obliczenia statyczne sà prowadzone dla belek swobodnie podpartych i ciàg∏ych, dowolnie obcià˝onych w dwóch p∏aszczyznach. Dobór potrzebnego przekroju belki odbywa si´ automatycznie, przy wykorzystaniu bibliotek kilkudziesi´ciu przekrojów stalowych stosowanych na belki, a tak˝e blachownic w∏asnych u˝ytkownika. W warunkach noÊnoÊci uwzgl´dniane sà
wszystkie zagadnienia wytrzyma∏oÊciowe charakterystyczne
dla elementów stalowych, tj. zwichrzenie, rezerwa plastyczna
przekroju oraz niestatecznoÊç miejscowa w stanie krytycznym
lub nadkrytycznym. Dla ka˝dego prz´s∏a belki sprawdzane jest
te˝ ugi´cie.
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