CAD/CAM/GIS
Pakiet SPECBUD – kalkulatory
elementów budowlanych
Programy SPECBUD stanowià sprawne narz´dzie w pracy
projektowej in˝yniera budowlanego i architekta, o czym
Êwiadczà tak˝e g∏osy czytelników Kalejdoskopu Budowlanego w kwietniowym rankingu oprogramowania budowlanego.
Pakiet SPECBUD v. 8.2002 zawiera trzy grupy programów –
∏àcznie 11 programów – do projektowania elementów i ustrojów budowlanych:
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, t.j. nowej
normy projektowania konstrukcji ˝elbetowych PN-B-03264:
1999, nowej normy dla konstrukcji drewnianych PN-B-03150:
2000 i normy dla konstrukcji stalowych PN-90/B-03200.
SpoÊród programów Pakietu SPECBUD szerokie zastosowanie w praktyce projektowej, zarówno w ma∏ych jak i w wi´kszych jednostkach projektowych, mogà znaleêç kalkulatory
elementów budowlanych dla trzech podstawowych materia∏ów konstrukcyjnych – ˝elbetu, drewna i stali.

Kalkulator Elementów Drewnianych
Jest to najnowszy program w Pakiecie Specbud. Wykonuje
obliczenia drewnianych elementów budowlanych wed∏ug
przepisów nowej normy projektowania konstrukcji drewnianych PN-B-03150: 2000, której stosowanie jest obowiàzujàce
od lipca b.r.
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 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 wielu opcji wymiarowania (∏àcznie 11
przypadków) pozwala na przeprowadzenie wszechstronnej
analizy wytrzyma∏oÊciowej ró˝nych rodzajów elementów
z drewna iglastego litego i klejonego warstwowo czy drewna
liÊciastego, o przekroju prostokàtnym lub okràg∏ym oraz
o przekrojach z∏o˝onych (dwuteowym, teowym, podwójnym
z przewiàzkami) z zastosowaniem ∏àczników mechanicznych.

Kalkulator Elementów ˚elbetowych
Program ten stanowi kalkulator ˝elbetu w zakresie zginania
i Êcinania oraz Êciskania, zgodnie z nowà normà projektowa-

nia konstrukcji ˝elbetowych „Konstrukcje betonowe, ˝elbetowe i spr´˝one. Obliczenia statyczne i projektowanie”, wydanie PN-B-03264: 1999.
Mo˝liwy jest wybór jednej z czterech opcji obliczeƒ: Belka –
zginanie, Belka – Êcinanie, P∏yta i S∏up. Dla elementów o podanej charakterystyce materia∏owo-konstrukcyjnej i zadanych obcià˝eniach (si∏ach przekrojowych) program projektuje zbrojenie z warunków stanów granicznych noÊnoÊci przy
zachowaniu normowych warunków konstrukcyjnych, a nast´pnie sprawdza stany graniczne u˝ytkowalnoÊci (rysy,
ugi´cia). Wspó∏czynniki d∏ugoÊci wyboczeniowych s∏upów
ustalane sà automatycznie. Program umo˝liwia wi´c dokonanie szybkiej optymalizacji ˝elbetowych elementów belkowych, p∏yt i s∏upów.
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Kalkulator Elementów Stalowych
Kalkulator stali o nazwie Tablice Przekrojów
Stalowych przeznaczony jest do wymiarowania ró˝nych elementów stalowych: belek, s∏upów, pr´tów kratownic, Êciàgów. Zawarte sà
w nim biblioteki przekrojów kilkudziesi´ciu wyrobów stalowych, takich jak profile goràcowalcowane, dwuteowniki spawane z blach, profile
zimnogi´te. Pojedyncze profile mo˝na sk∏adaç
w przekroje z∏o˝one wieloga∏´ziowe o ró˝no- Rys. 1. Kalkulator Elementów
rodnych uk∏adach. Uzyskuje si´ komplet para- Drewnianych
metrów geometrycznych przekroju. Dla elementów goràcowalcowanych, dwuteowników
spawanych, a tak˝e rur okràg∏ych, prostokàtnych i kwadratowych, program okreÊla klas´
przekroju i noÊnoÊci obliczeniowe przekroju
przy rozciàganiu, Êciskaniu, zginaniu i Êciskaniu, z uwzgl´dnieniem rezerwy plastycznej lub
niestatecznoÊci miejscowej, co umo˝liwia dalej okreÊlenie noÊnoÊci elementów.
Dost´pne sà nast´pujàce
Rys. 2. Kalkulator Elementów
opcje wymiarowania
˚elbetowych
przekrojów pojedynczych:
• zginanie z uwzgl´dnieniem zwichrzenia •
Êciskanie osiowe, z uwzgl´dnieniem wyboczenia w obu p∏aszczyznach g∏ównych • Êcinanie
• rozciàganie osiowe, w tym rozciàganie pojedynczych kszta∏towników walcowanych mocowanych mimoÊrodowo, tak˝e z uwzgl´dnieniem os∏abienia otworami na Êruby.
Dla ustalonych parametrów zwichrzenia elementu program okreÊla wspó∏czynnik zwiRys. 3. Tablice Przekrojów Stalowych
chrzenia, a nast´pnie podaje tzw. noÊnoÊç
zwichrzeniowà belki, którà wystarczy porównaç z miarodajnym momentem zginajàcym. Podobnie przy
Êciskaniu okreÊlone zostajà wspó∏czynniki wyboczeniowe,
a nast´pnie noÊnoÊci wyboczeniowe, które porównuje si´
z si∏à osiowà w projektowanym elemencie.
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