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Du˝à liczb´ wznoszonych budynków stanowià obiekty ma∏e
i Êrednie o stosunkowo prostym ustroju konstrukcyjnym, takie jak
domy jedno- i wielorodzinne, obiekty us∏ugowe czy handlowe. Na-
rz´dziem stworzonym specjalnie do projektowania konstrukcji te-
go typu budowli sà programy SPECBUD. 

PPaakkiieett  SSPPEECCBBUUDD  vv..  44..22000022 zawiera trzy grupy programów – 
∏∏ààcczznniiee  1111  pprrooggrraammóóww – do projektowania elementów i ustrojów
budowlanych z trzech podstawowych materia∏ów konstrukcyjnych
– ˝elbetu, drewna i stali: 
SSPPEECCBBUUDD  ––  ˚̊EELLBBEETT
■ Belka ˝elbetowa
■ Kalkulator elementów ˝elbetowych 
■ P∏yta krzy˝owo zbrojona
■ P∏yta jednokierunkowo zbrojona
■ Strop Akermana
SSPPEECCBBUUDD  ––  DDRREEWWNNOO
■ Belka drewniana
■ Kalkulator elementów drewnianych 
■ Wiàzar j´tkowy
■ Wiàzar p∏atwiowo-kleszczowy
SSPPEECCBBUUDD  ––  SSTTAALL
■ Belka stalowa
■ Kalkulator elementów stalowych 

Wszystkie programy Pakietu wykonujà obliczenia wed∏ug aktual-
nych norm projektowania konstrukcji budowlanych, t.j. nowej nor-
my projektowania konstrukcji ˝elbetowych PN-B-03264: 1999, no-
wej normy dla konstrukcji drewnianych PN-B-03150: 2000 i dla
konstrukcji stalowych PN-90/B-03200. 

Prostota obs∏ugi, efektywnoÊç dzia∏ania i kompleksowe podejÊcie
– to charakterystyczne cechy programów SPECBUD. Prostota ob-
s∏ugi widoczna jest w ka˝dym momencie ich pracy. Kilka typo-
wych 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 wia-
trem. Obliczenia statyczne i wytrzyma∏oÊciowe szybko prowadzà
u˝ytkownika do pierwszych rezultatów i dalej do optymalnego roz-
wiàzania koƒcowego. Wydruki wyników skomponowane sà w tra-
dycyjnym in˝ynierskim uk∏adzie, zawierajà warunki normowe, wy-
kresy, rysunki przekrojów, zbrojenia, itp. 
PPrrooggrraammyy  ggrruuppyy  ˚̊EELLBBEETT sà u˝ywane przez projektantów najcz´-
Êciej. P∏yty stropów, belki i podciàgi, schody i s∏upy ˝elbetowe wy-
st´pujà bowiem w ka˝dym budynku. 

Programy pozwalajà szybko ustaliç potrzebnà gruboÊç p∏yty stro-
powej czy te˝ rozmiary belki lub s∏upa. 
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Z warunków noÊnoÊci okreÊlane jest zbrojenie potrzebne na zgi-
nanie i na Êcinanie (strzemiona i pr´ty odgi´te) przy uwzgl´dnie-
niu granicznego ugi´cia i zarysowania. Sporzàdzane sà rysunki
widoku i przekrojów elementu z oznaczeniem poszczególnych
wk∏adek oraz rysunki pr´tów zbrojeniowych i tabelaryczne zesta-
wienie stali. 
PPrrooggrraammyy  ggrruuppyy  DDRREEWWNNOO..  Drewno jako materia∏ konstrukcyjny
znajduje zastosowanie najcz´Êciej w konstrukcjach dachów.
W programach do projektowania wi´êb dachowych mo˝liwe jest
∏atwe dokonywanie zmian geometrii wi´êby, co przy natychmia-
stowej wizualizacji zmienionej konstrukcji zach´ca do poszukiwa-
nia optymalnego uk∏adu przekrycia dachu. 

Wyniki obliczeƒ statycznych prezentowane sà w postaci wykresów
i obwiedni momentów i si∏ osiowych. Na bie˝àco sprawdzana jest
wytrzyma∏oÊç i smuk∏oÊç g∏ównych elementów wi´êby: krokwi,
p∏atwi, s∏upa i mur∏aty. Sporzàdzany jest zwymiarowany rysunek
widoku wiàzara i przekrojów poszczególnych jego elementów.
Program Belka Drewniana przeznaczony jest do projektowania
belek i podciàgów w stropach, dachach i uk∏adach szkieletowych.
Z kolei Kalkulator Elementów Drewnianych pozwala na ocen´ no-
ÊnoÊci pr´tów drewnianych pojedynczych i z∏o˝onych dla wszyst-
kich przypadków obcià˝enia. 
PPrrooggrraammyy  ggrruuppyy  SSTTAALL s∏u˝à do projektowania belek, s∏upów, pr´tów
kratownic czy Êciàgów stalowych. Programy te wykonujà obliczenia
wszystkich zagadnieƒ wytrzyma∏oÊciowych charakterystycznych dla
elementów stalowych, m.in: zwichrzenia, wyboczenia, niestateczno-
Êci miejscowej, rezerwy plastycznej przekroju, os∏abienia otworami. 

Mo˝na stosowaç biblioteki kilkudziesi´ciu przekrojów stalowych –
profile goràcowalcowane (dwuteowniki, ceowniki, kàtowniki, teowni-
ki, rury i pr´ty okràg∏e), dwuteowniki spawane z blach, profile zimno-
gi´te (rury prostokàtne i kwadratowe, ceowniki i kàtowniki), a tak˝e
przekroje spawane u˝ytkownika. 
Programy Pakietu SPECBUD stanowià sprawne narz´dzie do pro-
jektowania budowlanych elementów konstrukcyjnych. Mogà
z nich korzystaç zarówno doÊwiadczeni projektanci-konstruktorzy,
jak i adepci sztuki projektowania. Kompleksowe rozwiàzanie obli-
czanego zadania, od zautomatyzowanego zestawienia obcià˝eƒ
po rysunki konstrukcji, sprzyja efektywnoÊci pracy projektowej.


