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Edytor WykazóW zbrojEnia
przydatne narzędzie konstruktora

Program stanowi bardzo przy-
datne narzędzie projektowe do 
wykonywania i edytowania wy-
kazów zbrojenia (zestawień sta-

li zbrojeniowej) z prętów lub siatek 
zbrojeniowych. Można w nim przy-
gotować zarówno proste, jak i bar-
dziej skomplikowane wykazy zbroje-
nia, wykorzystując wiele funkcji edy-
cyjnych ułatwiających pracę.  

Wykazy można tworzyć na dwa 
sposoby:

 ręcznie – wprowadzając kolejne • 
pozycje z wykorzystaniem narzę-
dzi przyspieszających tworzenie 
wykazu, m.in. przesuwania, kopio-
wania (powielania) pozycji, auto-
matycznego numerowania prętów, 
scalania wykazów, automatycznej 
zmiany gatunku stali zbrojeniowej 
i wielu innych; 
automatycznie – wczytując (impor-• 
tując) wykazy zbrojenia elemen-
tów żelbetowych utworzone przez 
programy SPECBUD – Belka Żel-
betowa, Słup Żelbetowy, Schody 
Płytowe, Płyta Jednokierunkowo 
Zbrojona, Płyta Krzyżowo Zbro-
jona i Fundamenty Bezpośrednie. 

Możliwości programu
Program umożliwia dopasowanie 
widoku (ustawień) wykazu do po-
trzeb użytkownika. Wśród licznych 
opcji personalizacji ustawień edy-
cyjnych dostępne są m.in. następu-
jące funkcje:

możliwość włączenia/wyłączenia • 
wyświetlania kolumn „informa-
cyjnych” w wykazie, np. kolumn 
„Stal”, „Typ siatki” itd., 
możliwość wstawiania wierszy • 
z opisami elementów, których 
pręty zostały zestawione w jed-
nym wykazie,
uproszczony wygląd wykazu dla • 
pojedynczego elementu lub pełny 
(rozbudowany) wygląd dla wyka-
zów wielu elementów,
wybór jednostek (mm lub cm), • 
w jakich mają być podawane dłu-

Najnowszy program firmy SPECBUD s.c. – Edytor Wykazów Zbrojenia  
– jest łatwym w obsłudze i elastycznym narzędziem do tworzenia 
zestawień stali zbrojeniowej dla konstrukcji żelbetowych.pr
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gości prętów i rozmiary siatek 
zbrojeniowych,
wstawianie komentarza pod wyka-• 
zem (do wyboru jest automatyczny 
komentarz wg normy PN-EN ISO 
3766:2006 lub dowolny komentarz 
użytkownika). 

Możliwa jest praca z wieloma wy-
kazami jednocześnie, gdyż w pro-
gramie w jednym zadaniu można 
utworzyć wiele pojedynczych wyka-
zów umieszczonych w osobnych za-
kładkach, które następnie można łą-
czyć (scalać) lub edytować pojedyn-
czo. Zarządzanie wykazami jest ła-
twe i szybkie dzięki menadżerowi, 
który umożliwia otwieranie kolej-
nych wykazów, przełączanie między 
nimi, ich kopiowanie czy ustalanie 
końcowej kolejności wykazów. 

Program umożliwia także eksport 
gotowych wykazów na kilka sposo-
bów:D
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Wojciech kazek 

Biuro Inżynierskie SPECBUD s.c.
ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice 

tel. 32 234 61 01, kom. 604 167 847
programy@specbud.pl, www.specbud.pl

bezpośredni wydruk wykazów na • 
drukarce,
eksport wykazów do pliku *.RTF • 
lub wstawienie bezpośrednio do 
wskazanego edytora tekstów,
eksport wykazów do pliku *.XLS • 
i automatyczne otwarcie w arku-
szu kalkulacyjnym,
eksport bieżącego wykazu do pliku • 
*.DXF lub wstawienie bezpośred-
nio do programu typu CAD.

Sposoby tworzenia wykazów zbrojenia oraz ich eksportu (zapisu)
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