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Pakiet SPECBUD
– proste i efektywne
programy inżynierskie

Marian Kazek, Mariusz Machej, SPECBUD Gliwice

SPECBUD oferuje programy inżynierskie przydatne w pracy projektantów i architektów, a także wykonawców i inspektorów nadzoru
budowlanego. Wszystkie programy cechują się prostotą obsługi
i kompleksowym podejściem. Programy Specbud znajdują zastosowanie przede wszystkim przy projektowaniu obiektów małych
i średnich, ale są też przydatne w pracy większych biur projektowych
jako sprawne narzędzia do wstępnych analiz oraz do sprawdzania
obliczeń wybranych elementów konstrukcji wykonanych za pomocą
dużych systemów obliczeniowych.
Prostota i kompleksowość
Programy Specbud są opracowywane
przez doświadczonych inżynierów budowlanych i pracowników naukowych,
przy wykorzystaniu uwag zgłaszanych
przez użytkowników. Tworzymy narzędzia projektowe sprzyjające efektywnej
i przyjemnej pracy użytkowników, kierując się hasłem: projektant nie powinien
walczyć z zawiłościami programu, ale
poświęcić czas na myślenie koncepcyjne
i optymalizację rozwiązań projektowych.
Prostota działania jest główną zaletą
naszych programów. Inną zaletą jest
kompleksowość – w jednym programie
zawarte są kolejne etapy projektowania:
zestawienie obciążeń, obliczenia statyczne i wymiarowanie, rysunki konstrukcyjne oraz zestawienie stali. Zmierzamy do
jak największej automatyzacji działań
w zakresie wprowadzania obciążeń, deklaracji geometrii ustroju i edycji wyników.
Ustalanie obciążeń przebiega niezwykle
szybko – dzięki modułowi definicji obciążeń
stałych, zmiennych użytkowych i klimatycznych programy same określają ciężar własny konstrukcji czy przyjętego pokrycia dachu, zestawiają obciążenia stałe i użytkowe,
ustalają wartości obciążeń klimatycznych
(śnieg, wiatr) wg przedmiotowych norm.
Geometrię ustroju można opisać za pomocą kilku parametrów geometrycznych. Wyniki prezentowane są w tradycyjnym układzie inżynierskim, bez zbędnych informacji
zajmujących często wiele stron papieru.
Zwarty i przejrzysty układ wyników jest ak-
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ceptowany przez urzędy kontrolne i firmy
wykonawcze. Założenia i wyniki obliczeń
można przekazać do dokumentu edytora
tekstu, co pozwala zachować jednolitą formę całości dokumentacji projektowej.
Pakiet programów Specbud v.11.2006
zawiera 19 programów do projektowania
konstrukcji budowlanych, ujętych w pięciu grupach: Żelbet, Drewno, Stal, Fundamenty i Statyka. Wszystkie programy
SPECBUD wykonują obliczenia według
aktualnych norm projektowania konstrukcji budowlanych, w tym najnowszej
wersji normy projektowania konstrukcji
żelbetowych PN-B-03264:2002 i nowej
normy dla konstrukcji drewnianych PNB-03150:2000, a także nowych norm obciążenia śniegiem.
W dalszej części artykułu przedstawiono
opisy podstawowych programów Specbud
prezentujące ich zakres działania i przydatność projektową.

Programy tej grupy są najczęściej używane przez projektantów. Płyty stropów, belki i podciągi, słupy czy schody żelbetowe
występują przecież w prawie każdym budynku. We wszystkich programach żelbetowych stworzono możliwość współpracy
z modułem obciążeń programu Kalkulator
Obciążeń Normowych (KON), co zwiększa
wygodę i szybkość zestawiania obciążeń.
Kalkulator elementów żelbetowych (KEŻ)
jest uniwersalnym programem umożliwiającym obliczenia żelbetu. Dla elementów
o podanej charakterystyce materiałowokonstrukcyjnej i zadanych siłach przekrojowych program projektuje zbrojenie
z warunków stanów granicznych nośności
przy zachowaniu normowych warunków
konstrukcyjnych, a następnie sprawdza
stany graniczne użytkowalności. Projektant ma do wyboru pięć opcji wymiarowania: Belka – zginanie, Belka – ścinanie, Płyta,
Słup, Wykres interakcji M-N.
W opcjach Belka-zginanie i Płyta można
przeprowadzić szczegółową analizę zginania dla typowych przekrojów żelbetowych: prostokątnego, teowego i kątowego. Dla zadanych wartości momentów
zginających ustalane jest potrzebne zbrojenie przekroju na zginanie i sprawdzany
warunek nośności dla przyjętej liczby
wkładek określonej średnicy. Prezentowany jest rysunek przekroju poprzeczne-

Rys. 1. KEŻ – przekrój zginany (belka)

Rys. 2. KEŻ – strefa ścinania
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Rys. 3. KEŻ – przekrój ściskany (słup)

Rys. 4. KEŻ – wykres interakcji M-N

go z rozmieszczeniem wkładek spełniającym normowe warunki konstrukcyjne
(rys. 1). Dodatkowo ustalane jest ugięcie
i szerokość rozwarcia rys.
W opcji Belka-ścinanie program dokonuje
analizy odcinka ścinania. Na wprowadzonym wykresie siły ścinającej V program
nanosi wykres miarodajnej nośności na
ścinanie VRd, przy czym możliwe jest
także wyświetlenie wykresu nośności
przekroju betonowego VRd1 lub wykresu nośności z uwzględnieniem strzemion
i prętów odgiętych VRd3 (rys. 2).
W opcji Słup program projektuje z warunków SGN zbrojenie słupów o przekroju
prostokątnym lub okrągłym, poddanych
działaniu zestawów sił wewnętrznych N i M
(rys. 3). Oddzielny moduł Kalkulator długości wyboczeniowych słupów umożliwia automatyczne wyznaczenie współczynników długości wyboczeniowych
w obu głównych płaszczyznach przekroju,
dla elementów słupowych w różnych rodzajach ustrojów konstrukcyjnych.
Opcja Wykres interakcji M-N pozwala na
ocenę stopnia wytężenia elementu o przekroju prostokątnym i dowolnym układzie
zbrojenia pod wpływem działania sprzężonych zestawów sił N, M (rys. 4). Opcja
ta może służyć do weryfikacji nośności
elementu nowo projektowanego lub do
sprawdzenia elementu istniejącego.
Program Belka żelbetowa ciągła BŻ v.2.1
jest przeznaczony do obliczeń statyczno-wytrzymałościowych belek żelbetowych jedno i wieloprzęsłowych zgodnie
z normą żelbetową PN-B-03264:2002.
Obliczenia statyczne belki i jej wymiarowanie można wykonywać dla wielu
zadeklarowanych przypadków obciążeń
i wielu kombinacji oraz ich obwiedni.
Ułatwieniem w zakresie kombinatoryki
jest generator schematów i kombinacji,
który automatycznie tworzy kolejne schematy obciążeń zmiennych rozłożonych

odpowiadające obciążeniom poszczególnych przęseł belki oraz kombinacje
z udziałem tych schematów. W tablicy obciążeń dla każdego schematu wprowadza
się poszczególne składniki obciążeń stałych lub zmiennych, przy czym można zadawać obciążenia równomiernie rozłożone
oraz siły skupione. Dla każdego przypadku
obliczeniowego program podaje wykresy
momentów zginających, sił poprzecznych
i ugięć belki, na tle których prezentowane są wykresy nośności belki na zginanie
MRd (rys. 5) i na ścinanie VRd. Wymiarowanie można przeprowadzić dla typowych
przekrojów belki – prostokątnego, teowego i kątowego. Program ustala potrzebne
zbrojenie belki na zginanie i na ścinanie,
przy uwzględnieniu granicznego ugięcia
i zarysowania (rysy prostopadłe i ukośne)
oraz normowych wymagań konstrukcyjnych. Dodatkowe założenia konstrukcyjne
pozwalają na ujednolicenie przyjętego
zbrojenia. Sporządzane są rysunki (w skali)
widoku i przekrojów poprzecznych belki z
rozmieszczeniem i oznaczeniem wkładek
(rys.6), a także rysunki zwymiarowanych
prętów zbrojeniowych oraz tablicę zestawienia stali zbrojeniowej.
Schody Płytowe – program ten umożliwia kompleksowe projektowanie schodów płytowych, także z belkami spocznikowymi. Program pozwala zdefiniować
różnorodną geometrię schodów; można

m.in. zadawać różne grubości płyty biegu i spoczników, czy też ustalać warunki
oparcia płyty schodów i belki spocznikowej na ścianie (rys. 7). Obliczenia statyczne są przeprowadzane dla schematu
belki swobodnie podpartej (gdy nie ma
belek spocznikowych), dwuprzęsłowej
lub trójprzęsłowej. Wyznaczone zostają
wartości momentów zginających, sił ścinających, reakcji podporowych i ugięcia
przy uwzględnieniu różnych położeń obciążenia zmiennego użytkowego. Dla poszczególnych odcinków płyty dobierane
jest zbrojenie na podstawie warunki nośności na zginanie oraz warunków stanu
granicznego użytkowalności (wielkości rys
i ugięcia); możliwe jest też zadeklarowanie
przez Użytkownika rozstawu wkładek,
a następnie sprawdzenie warunków SGN
i SGU dla ustalonego zbrojenia schodów.
Program wykonuje obliczenia nie tylko
dla płyty schodów, ale także możliwe jest
automatyczne zwymiarowanie lub sprawdzenie nośności belek spocznikowych.
W zakresie konstrukcyjnym program sporządza – zarówno dla płyty schodowej,
jak i dla belek spocznikowych – rysunki
przekroju podłużnego z naniesionymi
wkładkami, rysunek „wyrzuconych” wkładek zbrojeniowych oraz tabelaryczne zestawienie stali zbrojeniowej (rys. 8).
Programy SPECBUD do obliczania jednopolowych stropów żelbetowych Płyta
krzyżowo zbrojona, Płyta jednokierunkowo zbrojona i Strop Akermana
pozwalają szybko ustalić potrzebną grubość płyty stropowej, średnicę wkładek
zbrojeniowych i ich rozstaw. Jednocześnie sprawdzane jest ugięcie i zarysowanie
płyt. Na ekranie i na wydrukach obok wyników obliczeń statyczno-wytrzymałościowych prezentowane są rysunki układu
zbrojenia dolnego i górnego oraz szkice
wkładek zbrojenia (rys. 9), sporządzane
jest także tabelaryczne zestawienie stali
zbrojeniowej.

Rys. 5. Belka żelbetowa – układ zbrojenia,
wykres nośności

Rys. 6. Belka żelbetowa – zbrojenie strefy ścinania,
przekrój belki
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Rys. 7. Schody żelbetowe – geometria

Rys. 8. Schody żelbetowe – widok, zbrojenie

Rys. 9. Płyta krzyżowo zbrojona – siatka zbrojenia
dolnego

DREWNO
Jednym z najbardziej popularnych wśród
użytkowników programem SPECBUD
jest Kalkulator elementów drewnianych. Program ten spełnia dwie funkcje
projektowe:
■ stanowi kalkulator konstrukcji drewnianych w zakresie przypadków
wymiarowania podanych w nowej

Rys. 10. KED – wymiarowanie przekroju zginanego
i ściskanego
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dachu, w której obliczany element jest
usytuowany (rys. 11). Obciążenia stałe,
śniegiem i wiatrem mogą być deklarowane automatycznie.
Do projektowania więźb dachowych służą
dwa programy: Wiązar jętkowy i Wiązar
płatwiowo-kleszczowy. Konstrukcję więźby szybko deklaruje się podając jedynie
podstawowe wymiary jej układu poprzecznego i podłużnego. Ciężar pokrycia dachu
oraz obciążenie śniegiem i wiatrem generowane są automatycznie. Obliczane są
wartości momentów zginających i sił osiowych w krokwi, płatwi, słupie i murłacie.
Na bieżąco sprawdzana jest wytrzymałość
i smukłość głównych elementów więźby.
Dla każdego analizowanego wariantu konstrukcji dachu sporządzany jest zwymiarowany rysunek widoku wiązara i przekrojów
poszczególnych jej elementów.

normie drewnianej, sprawdzający warunki stanów granicznych nośności
dla elementów o podanej charakterystyce materiałowo-konstrukcyjnej
i zadanych siłach przekrojowych;
■ umożliwia projektowanie elementów
konstrukcji dachowych: łat, krokwi,
krokwi koszowych i płatwi, a także
belek jednoprzęsłowych i ciągłych.
Możliwość deklaracji różnych opcji wymiarowania pozwala na przeprowadzenie szczegółowych analiz wytrzymałościowych wszelakich rodzajów elementów
z drewna iglastego litego i klejonego
warstwowo czy drewna liściastego, o
przekroju prostokątnym pojedynczym
lub podwójnym oraz okrągłym, także elementów o przekrojach złożonych (dwuteowym, teowym, podwójnym z przewiązkami) z zastosowaniem łączników
mechanicznych.
Użytkownik ma możliwość wyboru jednej z sześciu opcji obliczeń: Wymiarowanie przekroju, Łata, Krokiew, Krokiew koszowa, Płatew, Belka Nośność łączników
trzpieniowych.
Pierwsza z tych opcji – Wymiarowanie przekroju – pozwala na wykonanie obliczeń
przypadków wymiarowania podanych w
nowej normie drewnianej dla drewna litego i klejonego warstwowo. Dostępnych
jest 11 przypadków wymiarowania, w tym:
ściskanie równoległe do włókien (słupy,
pręty kratownic, z uwzględnieniem wyboczenia), ściskanie prostopadłe i skośne
do włókien (strefa docisku) czy zginanie
(także dwukierunkowe, z uwzględnieniem
zwichrzenia) – rys. 10.
W opcjach: Łata, Krokiew, Krokiew koszowa i Płatew, program przeprowadza
szczegółową analizę nośności projektowanego elementu dla zadanych obciążeń konstrukcji dachowej. Prezentowany
jest rysunek przekroju poprzecznego
elementu i schemat tej części konstrukcji

W trzeciej grupie programów SPECBUD
mieszczą się programy do projektowania elementów stalowych: belek, słupów,
elementów kratownic i ram. Programy te
wykonują obliczenia z uwzględnieniem
wyboczenia giętnego i skrętnego, zwichrzenia, niestateczności miejscowej czy
rezerwy plastycznej przekroju.
Program Kalkulator elementów stalowych (KES) może być wykorzystywany w
projektowaniu różnych elementów stalowych. Zawarte są w nim biblioteki przekrojów kilkudziesięciu wyrobów stalowych stosowanych w konstrukcjach budowlanych,
takich jak profile gorąco walcowane (dwuteowniki, ceowniki, kątowniki, teowniki,
rury i pręty okrągłe), dwuteowniki spawane
z blach, profile zimnogięte (rury prostokątne i kwadratowe, ceowniki i kątowniki).
Użytkownik ma możliwość zadeklarowania
własnych rur okrągłych i prostokątnych,
a także spawanych przekrojów dwuteowych, teowych i skrzynkowych. Pojedyncze

Rys. 11. KED – obliczenia krokwi

Rys. 12. Wiązar płatwiowo-kleszczowy

STAL
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Rys. 13. KES – obliczenia słupa dwugałęziowego połączonego przewiązkami

profile można składać w przekroje złożone
wielogałęziowe o różnorodnych układach,
łączonych przewiązkami lub bezpośrednio
spoinami.
Pierwszą grupę wyników stanowi komplet
parametrów geometrycznych obliczanego przekroju, drugą – nośności obliczeniowe przekrojów i elementów, a trzecią normowe warunki nośności i stateczności.
Dostępne są wszystkie opcje wymiarowania podane w normie stalowej.
Program określa klasę i nośności obliczeniowe przekroju przy rozciąganiu,
ściskaniu, zginaniu i ścinaniu, z uwzględnieniem rezerwy plastycznej lub niestateczności miejscowej (rys. 13). Następnie
ustalany jest współczynnik zwichrzenia,
zaś przy ściskaniu określone zostają siły
krytyczne i współczynniki wyboczenia.
Program analizuje też rozciąganie pojedynczych kształtowników walcowanych mocowanych mimośrodowo, także
z uwzględnieniem osłabienia otworami
na śruby. W końcowej części wyników podane są normowe warunki wytrzymałości
i stateczności elementów stalowych.
Program Belka stalowa umożliwia projektowanie różnego rodzaju belek: walcowanych w stropach, płatwi dachowych
oraz blachownic spawanych (rys. 14).
Obliczenia statyczne prowadzone są dla
belek swobodnie podpartych i ciągłych,
obciążonych w dwóch płaszczyznach.
Dobór potrzebnego przekroju belki
odbywa się automatycznie przy wykorzystaniu bibliotek kilkudziesięciu przekrojów stalowych stosowanych na belki
– profili walcowanych, spawanych lub
rurowych, a także blachownic własnych
użytkownika, z żebrami usztywniającymi
poprzecznymi i podłużnymi. Sprawdzane
są normowe warunki nośności przy zginaniu, ścinaniu oraz interakcja zginania
ze ścinaniem, a także warunki ugięcia dla

Rys. 14. Wyniki obliczeń w programie Belka stalowa

każdego przęsła belki. W analizie wytrzymałościowej uwzględnione jest zwichrzenie dla różnych warunków podparcia
oraz niestateczność miejscowa w stanie
krytycznym lub nadkrytycznym.
Program Belka jezdna wciągnika (BJW)
przeznaczony jest do obliczeń statyczno-wytrzymałościowych belek jezdnych
wciągników podwieszonych do dźwigarów dachowych lub belek w stropach.
Schematem statycznym może być belka
jednoprzęsłowa lub wieloprzęsłowa o prostej trasie. Obciążenie eksploatacyjne
belki mogą stanowić dwa różne wciągniki o napędzie elektrycznym lub ręcznym.
Parametry deklarowanego wciągnika pobiera się z listy wciągników użytkownika.
Dodatkowo do belki można przyłożyć
obciążenia stałe w postaci sił skupionych,
obciążeń rozłożonych trapezowych lub
momentów skupionych. Wyniki obliczeń
statycznych prezentowane są w postaci
obwiedni wykresów momentów zginających w płaszczyźnie pionowej i poziomej,
sił poprzecznych oraz linii ugięcia belki.
Przekrojem belki może być pojedynczy
dwuteownik walcowany (I, IPE, HEB itd.)
lub dwuteownik wzmocniony nałożonym
ceownikiem albo skrzydełkami z kątowników. Poszczególne kształtowniki składowe przekroju belki dobiera się automatycznie przy wykorzystaniu bibliotek tych
profili. Określona zostaje klasa przekroju
i jego nośności obliczeniowe oraz wyznaczany jest współczynnik zwichrzenia. Dla
każdego przęsła sprawdzane są podstawowe warunki nośności normy stalowej
PN-90/B-03200 jak dla elementu dwukierunkowo zginanego z uwzględnieniem
zwichrzenia oraz warunki dodatkowe
wg Załącznika 5 tej normy dotyczące
dwukierunkowego zginania z uwzględnieniem skręcania i lokalnego zginania
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Rys. 15. Belka jezdna wciągnika – schemat obliczeniowy,
przekrój poprzeczny

dolnej stopki dwuteownika. Ugięcie poszczególnych przęseł porównywane jest
z ugięciem granicznym.

FUNDAMENTY
Program Fundamenty bezpośrednie
umożliwia kompleksowe projektowanie
fundamentów posadowionych bezpośrednio – stóp i ław o podstawie prostokątnej.
Wykonywane są w nim obliczenia geotechniczne wg normy gruntowej i obliczenia
wytrzymałościowe fundamentu wg nowej
normy żelbetowej, tworzony jest także rysunek fundamentu i jego zbrojenia.
Zakres działania programu obejmuje
ławy i stopy prostopadłościenne, schodkowe lub trapezowe, posadowione na
podłożu uwarstwionym. Zapis profilu
geotechnicznego podłoża pod fundamentem ułatwia moduł Kalkulator parametrów geotechnicznych gruntów,
w którym zawarta jest biblioteka typowych gruntów wraz z wartościami ich
podstawowych cech geotechnicznych
(rys. 16). Ten samodzielny moduł obliczeniowy pozwala tworzyć profile geotechniczne, a następnie wykorzystywać je
w obliczeniach różnych fundamentów.
W bloku obciążeń fundamentu możliwe
jest zadanie wielu kombinacji obciążeń
długotrwałych lub całkowitych. W ramach
każdej kombinacji składowymi obciążeniami fundamentu może być siła osiowa
oraz momenty i siły poziome w dwóch
prostopadłych płaszczyznach, dodatkowo jedna z powierzchni czołowych może
być poddana działaniu parcia bocznego
o rozkładzie trapezowym, co pozwala na
wykonanie obliczeń geotechnicznych
fundamentu w kształcie ściany oporowej.
Po wyborze opcji obliczeń (sprawdzenie,
projektowanie lub dobór fundamentu)
przeprowadzane jest wymiarowanie
geotechniczne fundamentu, w ramach
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którego dla każdej kombinacji obciążeń
sprawdzane są normowe warunki nośności pionowej podłoża i nośności podłoża
na przesunięcie poziome, a także wyznaczane są naprężenia krawędziowe i zasięg „odrywania” fundamentu od podłoża
oraz jego osiadanie. Wymiarowanie wytrzymałościowe obejmuje sprawdzenie
fundamentu na przebicie oraz ustalenie
potrzebnego zbrojenia w podstawie fundamentu. W części rysunkowej program
tworzy rysunek szalunkowy fundamentu,
prezentuje siatkę zbrojenia w podeszwie
i poszczególne wkładki zbrojeniowe oraz
tabelaryczne zestawienie stali (rys. 17).

Rys. 16. Fundamenty bezpośrednie – profil podłoża

Rys. 18. KON – obciążenie śniegiem dachu

Rys. 17. Fundamenty bezpośrednie – zbrojenie stopy
i zestawienie stali

Rys. 19. KON – moduł obliczania współczynnika
działania porywów wiatru

obciążeń składowych (warstw) w ujęciu tabelarycznym, z automatycznym
wykorzystaniem tablic i przepisów
norm obciążeń przy ustalaniu wartości obciążeń składowych; program
umożliwia tworzenie zestawień obciążeń powierzchniowych, liniowych
lub skupionych;
■ w trybie Przeglądanie program prezentuje wartości obciążeń charakterystycznych zapisane w tablicach
norm obciążeń stałych i zmiennych
technologicznych, wykonuje szczegółowe obliczenia wartości obciążenia śniegiem i wiatrem dla wybranego przypadku projektowego oraz
umożliwia tworzenie list obciążeń
własnych użytkownika.
Dla obciążeń klimatycznych program
przedstawia szczegółowe procedury obliczeń obciążenia śniegiem lub wiatrem dla
wybranego przypadku projektowego łącznie z rysunkiem tego zadania (rys. 18 i 19).

i belek stalowych – sprzyja efektywności
pracy użytkownika, a przez to skraca czas
realizacji projektu.
SPECBUD – to programy o wszechstronnym
zastosowaniu, mogą stanowić narzędzie
pracy projektantów o różnym poziomie
przygotowania zawodowego – początkujących i doświadczonych, młodszych i tych
z wieloletnim stażem zawodowym. Dzięki
prostocie obsługi i istniejącym podpowiedziom mogą z nich korzystać początkujący
projektanci – programy przeprowadzą ich
przez obliczenia, a wielokrotność powtórzeń ułatwi zdobycie doświadczenia. Z kolei możliwość korzystania z zaawansowanych opcji wymiarowania może zaspokoić
oczekiwania dociekliwych, wymagających
konstruktorów. Niskie ceny programów
SPECBUD pozwalają na szybkie skompletowanie grupy programów przydatnych
w najczęściej wykonywanych projektach.
A do tego zawsze można liczyć na szybki
serwis telefoniczny lub internetowy. Udzielamy także porad w zakresie stosowania
przepisów różnych norm projektowania
konstrukcji budowlanych.
Na naszej stronie internetowej www.
specbud.pl znajdują się opisy programów oraz ich wersje demonstracyjne,
a także pełne wersje kilku programów
do nieodpłatnego pobrania i stosowania
w pracy zawodowej lub nauce.
■

STATYKA
Jest to najnowsza grupa programów
SPECBUD, która będzie dynamicznie rozwijana w celu zbudowania systemu obliczeniowego umożliwiającego kompleksowe projektowanie konstrukcji prętowych.
Pierwszym ogniwem w tej grupie jest
program Kalkulator Obciążeń Normowych (KON), który jest przeznaczony do
wspomagania pracy projektanta przy
wyznaczaniu obciążeń budowli – ustalaniu wartości obciążeń stałych, zmiennych
użytkowych lub klimatycznych. Zestawienia obciążeń można tworzyć korzystając z
zapisanych w programie tablic i procedur
polskich i europejskich norm obciążeń budowli, t.j. normy dla obciążeń stałych PN82/B-02001, obciążeń zmiennych technologicznych PN-82/B-02003, obciążenia
pojazdami PN-82/B-02004, obciążenia
wiatrem PN-77/B-02011 oraz dwóch norm
obciążenia śniegiem podających zwiększone wartości obciążenia śniegiem gruntu, t.j.: PN-80/B-02010 z uwzględnieniem
zmiany Az1 i głównych przepisów eurokodu śniegowego PN-EN 1991-1-3.
Projektant może też tworzyć własne grupy obciążeń różnych typów, zawierając w
każdej z nich wiele zestawów obciążeń,
które następnie może wykorzystywać w
kolejnych opracowaniach projektowych.
Program umożliwia także szybkie zdobycie informacji dotyczących normowych
wartości ciężarów różnych materiałów,
pokryć i posadzek, a także ustalenie wielkości wpływających na końcową wartość
obciążeń klimatycznych .
Przy ustalaniu obciążeń program może
pracować w dwóch trybach:
■ w trybie Zestawienie obciążeń działa jak kalkulator obciążeń umożliwiając określenie sumarycznej wartości
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Programy SPECBUD stanowią sprawne
narzędzie do projektowania budowlanych
ustrojów konstrukcyjnych. Kompleksowe
rozwiązanie zadania projektowego, od
zautomatyzowanego zestawienia obciążeń po rysunki konstrukcji - więźb dachowych, zbrojenia stropów i belek żelbetowych, schematów i przekrojów słupów

PROGRAMY KOMPUTEROWE
dla budownictwa 1/2007
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