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Актуальний сортамент 
металопрокату

На сайті http://uscc.ua/sortament-metaloprokaty в розділі проектувальникам можна 
знайти сервіс Сортамент металопрокату.

Посилання на відео

Актуальний сортамент металопрокату

http://uscc.ua/sortament-metaloprokaty




Перелік сортаментів:

 ПРОКАТ ЛИСТОВИЙ ГАРЯЧЕКАТАНИЙ ДСТУ 8540:2015

 ДВОТАВРИ СТАЛЕВІ ГАРЯЧЕКАТАНІ ДСТУ 8768:2018

 БАЛКИ ДВОТАВРОВІ ТА ШВЕЛЕРИ СТАЛЕВІ СПЕЦІАЛЬНІ ДСТУ 8807:2018 

 ШВЕЛЕРИ СТАЛЕВІ ГАРЯЧЕКАТАНІ ДСТУ 3436-96

 КУТИКИ СТАЛЕВІ ГАРЯЧЕКАТАНІ РІВНОПОЛИЧНІ ДСТУ 2251-2018

 ТРУБИ СТАЛЕВІ КВАДРАТНІ ГОСТ 8639-82 (буде відмінений 01.07.2021)

 ТРУБА КВАДРАТНА HSS EN10219

 ТРУБА ПРЯМОКУТНА RHS EN10219

 ТРУБИ СТАЛЕВІ ПРЯМОКУТНІ ГОСТ 8645-68 (буде відмінений 01.07.2021)

 ТРУБИ СТАЛЕВІ ЕЛЕКТРОЗВАРНІ ПРЯМОШОВНІ ГОСТ 10704-91(буде відмінений 01.07.2021)

 ЛИСТИ СТАЛЕВІ З СОЧЕВИЦЕПОДІБНИМ РИФЛЕННЯМ ДСТУ 8783:2018

 СТАЛЬ ЛИСТОВА ПРОСІЧНО-ВИТЯЖНА ТУ У 27.1-00190319-1301-2003
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За необхідності та 
економічної доцільності 
можуть бути виготовлені 
зварні перерізи, висотою 
від 200мм

Звертаємо увагу інженерів 
проєктувальників, що з 2019 року 
на складах металотрейдерів 
постійно присутній листовий 
марки S355, а прокат марки стали 
09Г2С(С345) відсутній

Прокат при товщині до 8 мм 
включно із сталі класу С245 
допускається застосовувати 
для 1 групи конструкцій (ДБН 
В.2.6-198:2014 табл. Г.1)



Впровадження в розрахункові програмні 
комплекси ЛІРА-САПР та SCAD

Актуальний сортамент металопрокату 
імплементований в розрахункові комплекси



Відповідність марок сталі

Оновлена таблиця 
відповідності марок 

сталі, що відповідають 
класам міцності прокату 
сталі згідно таблиці Г.5 

ДБН В.2.6-198.
В таблиці вказані 

актуальні посилання на 
діючі нормативні 

документи. В пункті 
приміток вказана 

наявність та 
доступність марок сталі 
на складах виробників



Консультування від провідних 
постачальників металу

На сайті http://uscc.ua/sortament-metaloprokaty представлені контакти
провідних металотрейдерів, у яких завжди можна отримати інформацію про
позиції, що не увійшли до сортаменту, терміни та мінімальні обсяги поставки для
замовлення, наявність сертифікатів відповідності міжнародним нормам 

http://uscc.ua/sortament-metaloprokaty


Сортамент зварних двотаврів

Створення сортаменту стандартних 
зварних перерізів – балочних, 
широкополичкових, колонних, що 
буть враховувати:

- потреби проектувальників

- перерізи будуть складатись з 
листів, що є в наявності в Україні 
(враховуючи товщину, марки сталі)

- технологічні можливості ЗМК: 
обмеження при виготовленні, 
оптимізація розкрою листа

В Україні не виготовляються гарячекатані двотаври з паралельними 
поличками типу Б, Ш, К



Специфікація металопрокату

Сервіс для формування специфікації металопрокату відповідно 
до вимог ДСТУ Б А.2.4-43
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Визначення коефіцієнту використання наявного складського сортаменту 
відповідно до ДСТУ "Настанова з оцінювання якості конструктивних рішень"



Дякую за увагу!


