KONSTRUKCJE STALOWE
Kalkulator Elementów Stalowych
• wymiarowanie różnych elementów stalowych - belek
walcowanych i spawanych, słupów jedno i dwugałęziowych, płatwi, prętów kratownic, stężeń wg normy
PN-90/B-03200,
• zginanie dwukierunkowe z zwichrzeniem, ściskanie
z wyboczeniem giętnym, skrętnym i giętno-skrętnym,
rozciąganie osiowe i mimośrodowe, ścinanie,
z uwzględnieniem rezerwy plastycznej i niestateczności miejscowej,
• wbudowane biblioteki kilkudziesięciu profili walcowanych, zimnogiętych i spawanych.

Belka Stalowa
• analiza statyczna i wymiarowanie wieloprzęsłowych belek stalowych dwukierunkowo zginanych
z uwzględnieniem zwichrzenia wg PN-90/B-03200,
• analiza niestateczności miejscowej w stanie nadkrytycznym (żebra poprzeczne i podłużne),
• biblioteki profili walcowanych i spawanych,
• pełna kombinatoryka (ręczna i automatyczna),
• wyniki w formie tablic oraz wykresów (także obwiedni)
sił wewnętrznych, reakcji i przemieszczeń.

GEOTECHNIKA
Fundamenty Bezpośrednie
• projektowanie ław i stóp prostopadłościennych,
schodkowych i trapezowych,
• kalkulator parametrów geotechnicznych gruntów,
• obliczenia geotechniczne wg PN-81/B-03020
– nośność podłoża, zasięg szczeliny i naprężenia pod
fundamentem, osiadanie,
• obliczenia wytrzymałościowe fundamentu wg
PN-B-03264:2002 – nośność na przebicie i zginanie,
• wyniki w formie tekstowej, tabelarycznej i rysunkowej,
• współpraca z modułem rysunkowym FB-DXF.

KONSTRUKCJE MUROWE
Kalkulator Elementów Murowych
• wymiarowanie konstrukcji murowych niezbrojonych
wg PN-B-03002:2007,
• opcje obliczeniowe: ściana obciążona pionowo
(model przegubowy i ciągły), ściana obciążona
siłą skupioną i ściana obciążona głównie poziomo,
a także ściana piwnic i słup,
• wbudowana baza elementów murowych,
• wyniki w formie tekstowej, tabelarycznej i rysunkowej z możliwością wydrukowania lub eksportu do
edytora tekstu,
• obliczanie wielu elementów w jednym pliku.

PAKIET SPECBUD PN
PROGRAMY INŻYNIERSKIE DLA PROJEKTANTÓW
I WYKONAWCÓW BUDOWLANYCH

EKSPERT
Belka Jezdna Wciągnika

Pakiet SPECBUD PN to zestaw programów do projektowania
konstrukcji żelbetowych, drewnianych, stalowych, murowych i fundamentów oraz do zestawień obciążeń i obliczeń statycznych. Możliwe
jest też uzyskanie rysunków wykonawczych dla niektórych elementów
żelbetowych. Wszystkie programy wykonują obliczenia według norm
PN-B do projektowania konstrukcji budowlanych.

• analiza statyczna i wymiarowanie wieloprzęsłowych
belek jezdnych wciągników podwieszonych wg
normy PN-90/B-03200,
• cztery typy przekrojów belki jezdnej - pojedynczy
dwuteownik walcowany lub spawany, dwuteownik
walcowany wzmocniony kątownikami, ceownikiem
lub blachą,
• oddziaływania kół dwóch wciągników na belkę wg
PN-86/B-02005 oraz dodatkowe obciążenia stałe,
• wyniki w formie tekstowej, tablic oraz wykresów
(obwiedni) sił wewnętrznych i linii ugięcia belki.

Kalkulator Długości Wyboczeniowych
• ustalanie długości wyboczeniowych (sił krytycznych)
wyboczenia giętnego słupów,
• opcje programu: słupy pojedyncze o stałym przekroju, słupy dwustopniowe, typowe ramy 1, 2 i 3
- nawowe, układy ramowe, ramy ze słupami o zmiennym przekroju, słupy-wsporniki o zmiennym przekroju, pręty z podporami sprężystymi,
• wbudowane biblioteki profili stalowych i kalkulator
cech geometrycznych przekrojów złożonych,
• przydatny do obliczeń sprawdzających w ekspertyzach i projektach modernizacji.

• wykonywanie rysunków wykonawczych fundamentów:
eksport do pliku DXF lub do programu typu CAD oraz
bezpośredni wydruk skalowalnego rysunku z programu,
• rysunek zawiera: rzut i przekroje pionowe, zbrojenie
na rzucie i przekrojach, wkładki zbrojeniowe "wyrzucone" poza obrys fundamentu, wykaz zbrojenia, tablicę materiałową, dodatkowe opisy i elementy (osie,
koty, opisy poziomów i przekrojów, nazwę elementu
i dodatkowe zbrojenie Użytkownika).

Kalkulator Gruntów
• wyznaczanie parametrów geotechnicznych gruntów
metodą B,
• określanie orientacyjnych wartości dopuszczalnych
obciążeń skał i gruntów według podręcznika Z. Wiłun
"Zarys geotechniki”,
• określanie współczynnika tarcia gruntu pod podstawą
fundamentu wg normy PN-83/B-03010.
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Kalkulator Elementów Drewnianych
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Wiązar Jętkowy

KONSTRUKCJE ŻELBETOWE

Fundamenty Bezpośrednie – Rysunek DXF

Odwiedź nas w sieci na stronie
www.specbud.pl

· opisy programów
· wersje demonstracyjne
· wersje darmowe
· prezentacje multimedialne

Wiązar Płatwiowo – Kleszczowy

Kalkulator Elementów Żelbetowych

KONSTRUKCJE STALOWE

Belka Żelbetowa

Kalkulator Elementów Stalowych

Belka Żelbetowa – Rysunek DXF

Belka Stalowa

Słup Żelbetowy
Programy SPECBUD są sprawnymi narzędziami projektowymi
umożliwiającymi otrzymanie całościowej dokumentacji obliczeniowo-rysunkowej różnych konstrukcji budowlanych - od zautomatyzowanego
zestawienia obciążeń, poprzez obliczenia statyczne i wymiarowanie, po
szkice konstrukcyjne, a nawet rysunki wykonawcze elementów żelbetowych. Takie podejście sprzyja efektywnej pracy, a przez to znacznie skraca
czas realizacji projektu. Stosując programy SPECBUD projektant nie musi
walczyć z zawiłościami programu, ale może poświęcić czas na twórczą pracę. Kolejne fazy obliczeń uruchamiają się automatycznie. Geometrię ustroju
można często opisać za pomocą kilku jej parametrów. Deklarowanie obciążeń przebiega niezwykle szybko dzięki modułowi definicji obciążeń sta-

Programy SPECBUD znajdują zastosowanie przy projektowaniu
obiektów małych i średnich, a także w analizie większych konstrukcji.
Są przydatne w pracy projektantów budowlanych, architektów, inspektorów nadzoru i wykonawców oraz producentów wyrobów budowlanych, a także studentów i uczniów szkół budowlanych.

KONSTRUKCJE MUROWE

łych, zmiennych użytkowych i klimatycznych. Założenia i wyniki obliczeń
w zwartym zapisie można przekazać do dokumentu edytora tekstu, co
pozwala zachować jednolitą formę całości dokumentacji projektowej.

Słup Żelbetowy – Rysunek DXF

Programy SPECBUD są opracowywane przez uprawnionych inżynierów budowlanych oraz pracowników naukowych, przy uwzględnieniu
uwag użytkowników programów. To właśnie inżynierski charakter i prostota programów SPECBUD sprawia, że są one uniwersalnymi narzędziami pracy projektantów i wykonawców budowlanych, o różnym poziomie przygotowania zawodowego, a niskie ceny pozwalają na szybkie skompletowanie
grupy programów przydatnych w najczęściej wykonywanych zadaniach.

Schody Płytowe – Rysunek DXF

GEOTECHNIKA

Płyta Krzyżowo Zbrojona

Fundamenty Bezpośrednie

Płyta Jednokierunkowo Zbrojona

Fundamenty Bezpośrednie – Rysunek DXF

Strop Akermana

Kalkulator Gruntów
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Schody Płytowe

Kalkulator Elementów Murowych

EKSPERT
Belka Jezdna Wciągnika
Kalkulator Długości Wyboczeniowych
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STATYKA
Kalkulator Obciążeń Normowych

Belka Żelbetowa – Rysunek DXF

• ustalanie obciążeń budowli i ich elementów,
wykonywanie zestawień obciążeń,
• wbudowane normy obciążeń PN-82/B-02001
(obciążenia stałe), PN-82/B-02003 (obciążenia
użytkowe), PN-82/B-02004 (obciążenie pojazdami),
PN-88/B-02014 (obciążenie gruntem), a także norma
wiatrowa PN-77/B-02011 z Az1 i norma śniegowa
PN-80/B-02010 z Az1,
• współpraca z innymi programami SPECBUD przy
tworzeniu zestawień obciążeń na obliczany ustrój.

• wykonywanie rysunków wykonawczych belek żelbetowych na podstawie obliczeń programy Belka Żelbetowa: eksport do pliku DXF lub do programu typu
CAD, a także wydruk skalowalnego rysunku bezpośrednio z programu,
• rysunek zawiera: widok i przekroje porzeczne, zbrojenie na widoku i przekrojach, wkładki zbrojeniowe
"wyrzucone" poza obrys belki, wykaz zbrojenia, tablicę materiałową, tabelkę rysunkową, dodatkowe
opisy i elementy (koty, osie i nazwa elementu).

Rama
• analiza statyczna płaskich ustrojów prętowych,
• generator typowych ustrojów, import geometrii
z pliku DXF,
• wbudowane biblioteki profili stalowych, generator
przekrojów betonowych, drewnianych i innych,
• pełna kombinatoryka obciążeń (ręczna i automatyczna),
• wyniki w formie tablic oraz wykresów sił wewnętrznych i przemieszczeń,
• planowane jest sprzęgnięcie z programami wymiarującymi konstrukcje żelbetowe, drewniane i stalowe.

Belka
• analiza statyczna belek wieloprzęsłowych,
• wbudowane biblioteki profili stalowych, generator
przekrojów betonowych, drewnianych i innych,
• obciążenia w płaszczyźnie pionowej i poziomej,
• pełna kombinatoryka obciążeń (ręczna i automatyczna),
• wyniki w formie tablic oraz wykresów (także obwiednie) sił wewnętrznych, reakcji i przemieszczeń.

KONSTRUKCJE ŻELBETOWE
Kalkulator Elementów Żelbetowych
• wymiarowanie elementów żelbetowych wg normy
PN-B-03264:2002,
• opcje obliczeniowe: belka-zginanie, belka-ścinanie,
pasmo płyty, słup-ściskanie ze zginaniem, rozciąganie
ze zginaniem, wykres interakcji M-N, docisk oraz
krótki wspornik słupa,
• wbudowane bazy materiałowe betonów i stali,
• wyniki w formie tekstowej, tabelarycznej i rysunkowej
z opcją druku lub eksportu do edytora tekstu,
• obliczanie wielu elementów w jednym pliku.

Słup Żelbetowy
• wymiarowanie żelbetowych słupów obciążonych
mimośrodowo w płaszczyźnie symetrii przekroju wg
PN-B-03264:2002,
• przekroje prostokątne i okrągłe (także uzwojone),
• słupy monolityczne i prefabrykowane,
• dostępne zaawansowane założenia obliczeniowokonstrukcyjne,
• wykres interakcji M-N,
• wyniki w formie tekstowej, tabelarycznej i oraz szkice
konstrukcyjne,
• współpraca z modułem rysunkowym SŻ-DXF.

Słup Żelbetowy – Rysunek DXF
• wykonywanie rysunków wykonawczych słupów żelbetowych: eksport do pliku DXF lub do programu
typu CAD oraz bezpośredni wydruk skalowalnego
rysunku z programu,
• rysunek zawiera: widok i przekroje poprzeczne słupa,
zbrojenie na widoku i przekrojach, wkładki zbrojeniowe
"wyrzucone" poza obrys słupa, wykaz zbrojenia, tablicę
materiałową, tabelkę rysunkową, dodatkowe opisy
i elementy (koty, osie, opisy poziomów i przekrojów,
nazwę elementu i dodatkowe zbrojenie Użytkownika).

Schody Płytowe
• obliczenia statyczne i wymiarowanie żelbetowych
schodów (płyty biegu i spoczników oraz belek spocznikowych) wg PN-B-03264:2002,
• sprawne ustalanie geometrii i sprawdzenie jej zgodności z przepisami budowlanymi,
• automatyczna kombinatoryka obciążeń,
• wyniki w formie tekstowej, tabelarycznej i rysunkowej,
• współpraca z modułem tworzenia rysunków SP-DXF,
• obliczanie wielu schodów w jednym pliku.

Schody Płytowe – Rysunek DXF
Belka Żelbetowa
• obliczenia statyczne i wymiarowanie wieloprzęsłowych belek żelbetowych wg PN-B-03264:2002,
• pełna kombinatoryka obciążeń (ręczna i automatyczna),
• wiele opcji wymiarowania i kształtowania zbrojenia,
• wykresy sił wewnętrznych, reakcji i przemieszczeń
oraz nośności na tle obwiedni,
• współpraca z modułem rysunkowym BŻ-DXF,
• obliczanie wielu belek w jednym pliku.
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• wykonywanie rysunków wykonawczych schodów
i belek spocznikowych: eksport do pliku DXF lub do
programu typu CAD oraz bezpośredni wydruk skalowalnego rysunku z programu,
• rysunek zawiera: przekroje (płyty biegu i spoczników), zbrojenie na przekroju, wkładki zbrojeniowe "wyrzucone" poza obrys schodów, wykaz
zbrojenia, tablicę materiałową, tabelkę rysunkową,
dodatkowe elementy graficzne (koty, osie, opisy
poziomów i przekrojów, nazwę elementu i dodatkowe zbrojenie Użytkownika).
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Stropy Żelbetowe
• grupa trzech programów: Płyta Jednokierunkowo
Zbrojona, Płyta Krzyżowo Zbrojona i Strop Akermana,
• obliczenia statyczne i wymiarowanie stropów
żelbetowych jednopolowych wg PN-B-03264:2002,
• wyniki w formie tekstowej ( sprawdzenie warunków
SGN i SGU ) i rysunkowej ( szkice układu zbrojenia
i wykaz zbrojenia ) z możliwością wydrukowania lub
eksportu do edytora tekstu.

KONSTRUKCJE DREWNIANE
Kalkulator Elementów Drewnianych
• wymiarowanie elementów drewnianych o przekrojach
pojedynczych lub złożonych wg PN-B-03150:2000,
• obliczenia dla jedenastu normowych przypadków
wymiarowania wytrzymałościowego,
• projektowanie elementów konstrukcji dachowych:
łat, krokwi, płatwi, krokwi narożnych / koszowych,
belek i słupów,
• wyznaczanie nośności łączników trzpieniowych
(śrub, wkrętów i gwoździ),
• biblioteki klas drewna litego i klejonego warstwowo.

Belka Drewniana
• analiza statyczna i wymiarowanie wieloprzęsłowych
belek drewnianych dwukierunkowo zginanych
wg PN-B-03150:2000,
• 7 typów przekrojów: prostokątny pojedynczy,
podwójny lub potrójny, okrągły, półokrągły, sfazowany (jedno i dwustronnie),
• biblioteki klas drewna litego i klejonego warstwowo,
• pełna kombinatoryka (ręczna i automatyczna),
• wyniki w formie tablic oraz wykresów (także
obwiedni) sił wewnętrznych, reakcji i przemieszczeń.

Wiązar Jętkowy
• analiza statyczna i wymiarowanie drewnianych wiązarów dachowych typu jętkowego wg PN-B-03150:2000,
• różne nachylenia połaci i poziomy oparcia na murłatach,
dodatkowe podparcia jętki i kalenicy,
• moduły automatycznego zadawania obciążeń stałych
i klimatycznych,
• automatyczna kombinatoryka,
• wyniki w formie tekstowej, tablic oraz wykresów (także
obwiedni) sił wewnętrznych, reakcji i przemieszczeń.

Wiązar Płatwiowo – Kleszczowy
• analiza statyczna i wymiarowanie więźb dachowych
o ustroju płatwiowo - kleszczowym wg PN-B-03150:2000,
• biblioteki klas drewna litego lub klejonego warstwowo,
• definiowanie geometrii i obciążeń podobnie jak
w programie Wiązar Jętkowy,
• wymiarowane elementy więźby: krokwie, płatwie
i słupy, kleszcze i murłaty,
• wyniki w formie tekstowej, tablic oraz wykresów (także
obwiedni) sił wewnętrznych, reakcji i przemieszczeń.
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