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КОМІТЕТ З НЕСУЧИХ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ



Критерії 
вибору сталі

Клас відповідальності за ДБН В.1.2-14

Призначення конструкцій та елементів і 
категорії їх відповідальності за ДБН В.1.2-14

Вид напруженого стану (одноосьовий, 
плоский чи об’ємний розтяг або стиск)

Характер діючих напружень (статичне, 
динамічне) та їх рівень

Наявність зварних з’єднань

Можливі наслідки досягнення граничних станів

Ступінь агресивності впливів

Товщина прокату

Особливості конструктивної форми і 
технології виготовлення



Вибір сталі. Крок1

 Визначити категорію за призначенням і напруженим 

станом за таблицею А.1

Категорії за 
призначенням і 
напруженим 
станом
Додаток А



Вибір сталі. Крок2

 Визначити показники груп конструкцій за таблицею А.2

Категорії за 
призначенням і 
напруженим 
станом
Додаток А



Вибір сталі. Крок3

 Визначити групу конструкцій за показником Stot згідно 

вимог пункту А.1

Stot=S1+S2+S3+S4+S5

Група 1 – при Stot>26 балів

Група 2 – при 23< Stot<26 балів

Група 3 – при 19< Stot<22 балів

Група 4 – при Stot<18 балів

Категорії за 
призначенням і 
напруженим 
станом
Додаток А



Вибір сталі. Крок4

 Вибрати допустимий клас міцності сталі в залежності від 

групи конструкцій 

Вибір сталей 
для конструкцій
Додаток Г



Вибір сталі. Крок5

 Врахування приміток до таблиці Г.1

Вибір сталей 
для конструкцій
Додаток Г

 Цифра за знаком «+» означає категорію сталі 

за ударною в’язкістю для конструкцій з труб

 Показники ударної в’язкості для сталей за 

виключенням труб визначають за таблицею В.1



Вибір сталі. Крок6

 Врахування приміток до таблиці Г.1. Примітка 3

Вибір сталей 
для конструкцій
Додаток Г

 Прокат товщиною до 5мм включно зі сталі С235 

допускається використовувати для всіх груп конструкцій

 Прокат товщиною до 8мм включно зі сталі С245 

допускається використовувати для 1 групи конструкцій

до 8 мм

до5мм
до5мм



Вибір сталі. Крок7
 Технічна специфікація сталі

Відобразити 
результати 
вибору сталі в 
проєктній 
документації на 
конструкції  Відомість елементів



01

Приклади сертифікатів на сталь

Двотаврова балка

Марка сталі Ст3пс5

Проєктний клас сталі 
визначений за ДБН
С245-5

Відступи від проєкта КМ 
потребують письмового 
погодження



02

Приклади сертифікатів на сталь

Швелер

Марка сталі Ст3пс5

Проєктний клас сталі 
визначений за ДБН
С245-5

Відступи від проєкта КМ 
потребують письмового 
погодження



03

Приклади сертифікатів на сталь

Листовий прокат

Марка сталі 
Ст3сп5/S235JR+N

Проєктний клас сталі 
визначений за ДБН
С255-5

Відступи від проєкта КМ 
потребують письмового 
погодження



04

Приклади сертифікатів на сталь

Труба профільна

Марка сталі S235JRH

Проєктний клас сталі 
визначений за ДБН
С245-5

Відступи від проєкта КМ 
потребують письмового 
погодження



Погодження відступів від 
проєктної документації

Додатком Г ДБН 
в таблиці Г.5 
встановлено 
відповідність 
марок сталі та 
класів міцності 
прокату сталі



Висновки

 Для наявної нормативно-технічної бази з проектування та виробництва 
сталей є потреба додаткового письмового узгодження відступів від 
проєктної документації при комплектації об’єктів будівництва 
матеріалами

 Розробнику проєктної документації при погодженні таких відступів 
необхідно отримувати від виробників копії сертифікатів на сталевий 
прокат для надання обгрунтованого заключення про можливість його 
використання

 Дані питання потребують вирішення при перегляді існуючих стандартів


