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Narzędzia Projektanta to nowa grupa programów w Pakiecie 
SPECBUD, stanowiących sprawne narzędzia ułatwiające projektan-
towi i wykonawcy codzienną ich pracę. W grupie tej znajduje się
Edytor Wykazów Zbrojenia będący łatwym w obsłudze, elastycznym 

programem do tworzenia zestawień stali zbrojeniowej dla konstrukcji 
żelbetowych oraz pakiet Pomoce Projektanta zawierający moduły 
dotyczące różnych zagadnień obliczeniowo-konstrukcyjnych lub poda-
jących informacje projektowe.

          Edytor Wykazów Zbrojenia

Wykaz siatek zbrojeniowych oraz okno edycji
pozycji wykazu

Sposoby tworzenia wykazów zbrojenia oraz ich eksportu (zapisu oraz wydruku)

Wykaz zbiorczy prętów zbrojeniowych dla różnych 
elementów

PROGRAMY INŻYNIERSKIE DLA PROJEKTANTÓW
I WYKONAWCÓW BUDOWLANYCH

• dostępne rodzaje wykazów:

• Wykaz zbrojenia (pręty zbrojeniowe),

• Wykaz siatek zbrojeniowych,

• możliwość uzyskania wykazów na dwa sposoby:

• ręcznie – wprowadzając poszczególne 
pozycje wykazu "ręcznie",

• automatycznie – importując (wczytując) do 
dalszej obróbki wykazy zbrojenia elementów 
żelbetowych wyeksportowane z innych 
programów SPECBUD,

• narzędzia przyspieszające tworzenie wykazu, 
m.in. do przesuwania, kopiowania pozycji, auto-
matycznego numerowanie prętów, scalania 
wykazów, automatycznej zmiany gatunku stali,

• wbudowana lista normowych gatunków stali 
zbrojeniowych z możliwością dodania stali 
zbrojeniowych Użytkownika,

• opcje "Cofnij" i "Powtórz",

• opcje widoku (ustawienia) wykazów:

• możliwość tworzenia linii "Opis elementu" 
pozwalającej na przypisywanie wielu prętów 
do jednego elementu (np. pręty będące 
zbrojeniem belki albo słupa),

• włączanie/wyłączanie niektórych kolumn,

• deklaracja jednostek w [mm] i [cm],

• możliwość wstawienia komentarza pod 
wykazem – automatyczny komentarz wg 
normy PN-EN ISO 3766:2006 lub dowolny 
komentarz Użytkownika,

• możliwość zawarcia w jednej tabeli wykazów dla 
wielu elementów żelbetowych,

• możliwość wykonania w jednym zadaniu projek-
towym (pliku) wielu wykazów zbrojenia,

• sprawny eksport wykazów:

• bezpośredni wydruk na drukarkę,

• eksport do pliku RTF lub edytora tekstów,

• eksport do pliku XLS lub arkusza kalkulacyjnego,

• eksport do pliku DXF lub do programu CAD.

Import wykazów
z programów SPECBUD Sprawne “ręczne” wprowa- 

dzanie pozycji wykazu

Eksport wykazów 
do pliku DXF lub
programu CAD

Eksport wykazów do 
arkusza kalkulacyjnego

Bezpośredni wydruk 
wykazów na drukarkę

Eksport wykazów
do edytora tekstów



Pomoce Projektanta  

Pochylenia Połaci Dachowych

Połączenia Prętów na Zakład wg PN Nośność Kotew Fundamentowych wg PN

Mapy Stref Oddziaływań Klimatycznych Kalkulator Wyrażeń Arytmetycznych

Kalkulator Prętów Zbrojeniowych

Długości Zakotwienia Prętów wg PN

Długości Wyboczeniowe Słupów Żelbetowych wg PN

· opisy programów

· wersje demonstracyjne

· wersje darmowe

· prezentacje multimedialne

Odwiedź nas w sieci na stronie
www.specbud.pl
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Pakiet ten zawiera szereg modułów stanowiących 
przydatne narzędzia pomocnicze ułatwiające 
codzienną pracę Projektanta. Służą one do 
szybkiego uzyskania informacji projektowej czy 
rozwiązywania (sprawdzania) różnych mniejszych 
zagadnień obliczeniowo-konstrukcyjnych.  
W skład pierwszej wersji tego pakietu wchodzi 
osiem modułów przedstawionych poniżej.


