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НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ПРОКАТ ІЗ РЕСОРНО-ПРУЖИННОЇ ВУГЛЕЦЕВОЇ 
ТА ЛЕГОВАНОЇ СТАЛІ

Технічні умови

ПРОКАТ ИЗ РЕССОРНО-ПРУЖИННОЙ УГЛЕРОДИСТОЙ 
И ЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ

Технические условия

SPRING STEEL BARS CARBON AND ALLOY
Specifications

Чинний від 2017–07–01

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ
Цей стандарт поширюється на прокат сортовий гарячекатаний та кований діаметром або за-

втовшки до 250 мм, а також прокат калібрований та зі спеціальним обробленням поверхні з вуглецевої 
та легованої конструкційної сталі, призначений для виготовлення пружин, ресор та інших деталей 
машин і механізмів, які застосовують у загартованому та відпущеному стані.

У частині норм хімічного складу цей стандарт поширюється на всі інші види прокату, зливки, по-
ковки та штамповки.

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи:
ДСТУ 3058–95 Металопродукція. Приймання, маркування, пакування, транспортування та збері-

гання (ГОСТ 7566–94, IDT)
ДСТУ 3215–95 Метрологія. Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки. Організація та 

порядок проведення
ДСТУ 3400:2006 Метрологія. Державні випробування засобів вимірювальної техніки. Основні по-

ложення, організація, порядок проведення і розгляду результатів
ДСТУ 4179–2003 Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови (ГОСТ 7502–98, MOD)
ДСТУ 4737:2007/ГОСТ 2879–2006 Прокат сортовий сталевий гарячекатаний шестигранний. Сор-

тамент (EN 10061:2003, NEQ; ГОСТ 2879–2006, IDT)
ДСТУ 4738:2007/ГОСТ 2590–2006 Прокат сортовий сталевий гарячекатаний круглий. Сортамент 

(EN 10060:2003, NEQ; ГОСТ 2590–2006, IDT)
ДСТУ 4746:2007/ГОСТ 2591–2006 Прокат сортовий сталевий гарячекатаний квадратний. Сорта-

мент (EN 10059:2003, NEQ; ГОСТ 2591–2006, IDT)
ДСТУ 4747:2007/ГОСТ 103–2006 Прокат сортовий сталевий гарячекатаний штабовий. Сортамент 

(EN 10058:2003, NEQ; ГОСТ 103–2006, IDT)
ДСТУ 6026:2008/ГОСТ 26877–2008 Металопродукція. Методи вимірювання відхилів форми (ГОСТ 

26877–2008, IDT)
ДСТУ 7749:2015 Сталь вуглецева і чавун нелегований. Загальні вимоги до методів аналізу
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ДСТУ 7750:2015 Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення загального вуглецю 
та графіту

ДСТУ 7751:2015 Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення сірки
ДСТУ 7752:2015 Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення фосфору
ДСТУ 7753:2015 Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення кремнію
ДСТУ 7754:2015 Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення марганцю
ДСТУ 7756:2015 Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення хрому
ДСТУ 7757:2015 Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення міді
ДСТУ 7758:2015 Сталь вуглецева і чавун нелегований. Методи визначення нікелю
ДСТУ 7761:2015 Сталь вуглецева і чавун нелегований. Метод визначення цирконію
ДСТУ 7809:2015 Прокат сортовий, калібрований, зі спеціальним обробленням поверхні з вугле-

цевої якісної конструкційної сталі. Загальні технічні вимоги
ДСТУ ГОСТ 162:2009 Штангенглубиномеры. Технические условия (ГОСТ 162–90 (ИСО 3599–76), 

IDT) (Штангенглибиноміри. Технічні умови)
ДСТУ ГОСТ 166:2009 (ИСО 3599–76) Штангенциркули. Технические условия (ГОСТ 166–89 (ИСО 3599–76), 

IDT) (Штангенциркулі. Технічні умови)
ДСТУ ГОСТ 427:2009 Линейки измерительные металлические. Технические условия (Лінійки ви-

мірювальні металеві. Технічні умови) (ГОСТ 427–75, IDT)
ДСТУ ГОСТ 6507:2009 Микрометры. Технические условия (Мікрометри. Технічні умови) 

(ГОСТ 6507–90, IDT)
ДСТУ ГОСТ 12344:2005 Сталі леговані та високолеговані. Методи визначення вуглецю 

(ГОСТ 12344–2003, IDT)
ДСТУ ГОСТ 12345:2004 (ИСО 671–82, ИСО 4935–89) Сталі леговані та високолеговані. Методи 

визначення сірки (ГОСТ 12345–2001 (ИСО 671–82, ИСО 4935–89), IDT)
ДСТУ ГОСТ 12348:2009 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения марган-

ца (ГОСТ 12348–78 (ИСО 629–82), IDT) (Сталі леговані та високолеговані. Методи визначення марганцю)
ДСТУ ГОСТ 12351–2003 (ИСО 4942:1988, ИСО 9647:1889) Стали легированные и высоко-

легированные. Методы определения ванадия (Сталі леговані та високолеговані. Методи визначення 
ванадію) (ГОСТ 12351–2003 (ИСО 4942:1988, ИСО 9647:1889, IDT))

ГОСТ 12.1.005–88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны 
(ССБП. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони)

ГОСТ 12.1.018–93 ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требо-
вания (ССБП. Пожежна та вибухова безпека статичної електрики. Загальні вимоги)

ГОСТ 12.2.003–91 ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности 
(ССБП. Устатковання виробниче. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 12.3.002–75 ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности (ССБП. 
Процеси виробничі. Загальні вимоги щодо безпеки)

ГОСТ 1133–71 Сталь кованая круглая и квадратная. Сортамент (Сталь кована кругла і квадратна. 
Сортамент)

ГОСТ 1497–84 (ИСО 6892–84) Металлы. Методы испытания на растяжение (Метали. Методи ви-
пробовування на розтяг)

ГОСТ 1763–68 (ИСО 3887–77) Сталь. Методы определения глубины обезуглероженного слоя 
(Сталь. Методи визначення глибини зневуглецьованого шару)

ГОСТ 1778–70 (ИСО 4767–79) Сталь. Металлографические методы определения неметалличес-
ких включений (Сталь. Металографічні методи визначення неметалевих включень)

ГОСТ 2216–84 Калибры-скобы гладкие регулируемые. Технические условия (Калібри-скоби рівні 
регульовані. Технічні умови)

ГОСТ 2789–73 Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики (Шорсткість поверхні. 
Параметри і характеристики)

ГОСТ 3749–77 Угольники поверочные 90о. Технические условия (Косинці перевіряльні 90о. Тех-
нічні умови)

ГОСТ 4405–75 Полосы горячекатаные и кованые из инструментальной стали. Сортамент (Смуги 
гарячекатані та ковані з інструментальної сталі. Сортамент)

ГОСТ 5378–88 Угломеры с нониусом. Технические условия (Кутоміри з ноніусом. Технічні умови)
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ГОСТ 5639–82 Стали и сплавы. Методы выявления и определения величины зерна (Сталі й спла-
ви. Методи виявлення та визначення величини зерна)

ГОСТ 5657–69 Сталь. Метод испытания на прокаливаемость (Сталь. Метод випробовування на 
прожарюваність)

ГОСТ 7417–75 Сталь калиброванная круглая. Сортамент (Сталь калібрована кругла. Сортамент)
ГОСТ 7419–90 Прокат стальной горячекатаный для рессор. Сортамент (Прокат сталевий гаряче-

катаний для ресор. Сортамент)
ГОСТ 7564–97 Прокат. Общие правила отбора проб, заготовок и образцов для механических и 

технологических испытаний (Прокат. Загальні правила відбирання проб, заготівок і зразків для меха-
нічних і технологічних випробувань)

ГОСТ 7565–81 (ИСО 377.2–89) Чугун, сталь и сплавы. Метод отбора проб для определения хи-
мического состава (Чавун, сталь і сплави. Метод відбирання проб для визначення хімічного складу)

ГОСТ 8559–75 Сталь калиброванная квадратная. Сортамент (Сталь калібрована квадратна. Сор-
тамент)

ГОСТ 8560-78 Прокат калиброванный шестигранный. Сортамент (Прокат калібрований шести-
гранний. Сортамент)

ГОСТ 9012–59 (ИСО 410–82, ИСО 6506–81) Металлы. Метод измерения твердости по Бринеллю 
(Метали. Метод визначення твердості за Брінеллем)

ГОСТ 10243–75 Сталь. Метод испытаний и оценки макроструктуры (Сталь. Метод випробовуван-
ня та оцінювання макроструктури)

ГОСТ 12346–78 (ИСО 439–82, ИСО 4829-1–86) Стали легированные и высоколегированные. 
Методы определения кремния (Сталі леговані та високолеговані. Методи визначення кремнію)

ГОСТ 12347–77 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения фосфора 
(Сталі леговані та високолеговані. Методи визначення фосфору)

ГОСТ 12349–83 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения вольфрама 
(Сталі леговані та високолеговані. Методи визначення вольфраму)

ГОСТ 12350–78 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения хрома (Сталі 
леговані та високолеговані. Методи визначення хрому)

ГОСТ 12352–81 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения никеля (Сталі 
леговані та високолеговані. Методи визначення нікелю)

ГОСТ 12355–78 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения меди (Сталі 
леговані та високолеговані. Методи визначення міді)

ГОСТ 12360–82 Стали легированные и высоколегированные. Методы определения бора (Сталі 
леговані та високолеговані. Методи визначення бору)

ГОСТ 14955–77 Сталь качественная круглая со специальной отделкой поверхности. Технические 
условия (Сталь якісна кругла зі спеціальним обробленням поверхні. Технічні умови)

ГОСТ 18895–97 Сталь. Метод фотоэлектрического спектрального анализа (Сталь. Метод фото-
електричного спектрального аналізування)

ГОСТ 22235–76 Вагоны грузовые магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Общие требо-
вания по обеспечению сохранности при производстве погрузочно-разгрузочных работ и маневровых 
работ (Вагони вантажні магістральних залізниць колії 1520 мм. Загальні вимоги щодо забезпечення 
збереження під час проведення робіт з навантаження й розвантаження та маневрових робіт)

ГОСТ 24597–81 Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры (Пакети тарно-
штучних вантажів. Основні параметри і розміри)

ГОСТ 28473–90 Чугун, сталь, ферросплавы, хром, марганец металлические. Общие требования 
к методам анализа (Чавун, сталь, феросплави, хром, марганець металеві. Загальні вимоги до методів 
аналізування)

ДБН В.1.4-1.01–97 СРББ. Система норм та правил зниження рівня іонізуючих випромінювань 
природних радіонуклідів в будівництві. Регламентовані радіаційні параметри. Допустимі рівні

ДСП 3.3.1.038–99 Підприємства чорної металургії. Державні санітарні правила
СП 1042–73 Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические тре-

бования к производственному оборудованию (Санітарні правила організації технологічних процесів та 
гігієнічні вимоги до виробничого устатковання).
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3 КЛАСИФІКАЦІЯ
3.1 Прокат поділяють:
а) за способом обробляння:
  — гарячекатаний і кований;
  — калібрований;
  — зі спеціальним обробленням поверхні;
  — гарячекатаний круглий з обточеною або шліфованою поверхнею;
б) за хімічним складом прокат виготовляють зі сталі двох класів:
  — якісної — без додаткової позначки у назві сталі;
  — високоякісної — А;
в) за нормованими характеристиками на категорії:
  — 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 2Б, 3, 3А, 3Б, 3В, 3Г, 4, 4А, 4Б.
3.2 Залежно від якості поверхні гарячекатаний і кований прокат категорій 1, 1А, 1Б, 4, 4А, 4Б ви-

готовляють груп:
— 2ГП — для гарячого обробляння тиском, а також для холодного волочіння;
— 3ГП — для холодного механічного обробляння.

4 ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ Й РОЗМІРИ
Сортамент прокату, розміри і граничні відхили на розміри мають відповідати вимогам:
— ДСТУ 4737/ГОСТ 2879 — для гарячекатаного шестигранного;
— ДСТУ 4738/ГОСТ 2590 — для гарячекатаного круглого;
— ДСТУ 4746/ГОСТ 2591 — для гарячекатаного квадратного;
— ДСТУ 4747 (ГОСТ 103) — для гарячекатаного штабового;
— ГОСТ 1133 — для кованого круглого та квадратного;
— ГОСТ 4405 — для кованого штабового;
— ГОСТ 7417 — для каліброваного круглого;
— ГОСТ 7419 — для гарячекатаного штабового, трапецієподібно-східчастого, Т-подібного, трапе-

цієподібного та жолобчастого категорій 2, 2А, 2Б, 3, 3А, 3Б, 3В і 3Г;
— ГОСТ 8560 — для каліброваного шестигранного;
— ГОСТ 8559 — для каліброваного квадратного;
— ГОСТ 14955 — для круглого зі спеціальним обробленням поверхні.
Приклади умовних познак:
Прокат гарячекатаний, круглий, діаметром 100 мм, звичайної точності прокатування (В) згідно 

з ДСТУ 4738/ГОСТ 2590, зі сталі марки 65Г, групи якості поверхні 2ГП, категорії 4А:
Круг В-100 ДСТУ 4738:2007/ГОСТ 2590:2006/65Г-2ГП-4А ДСТУ
Прокат гарячекатаний трапецієподібний, розмірами (ВхН) 45х6, підвищеної точності прокатуван-

ня (Б) згідно з ГОСТ 7419, зі сталі марки 60С2А, категорії 3Б:
Штаба трапецієподібна Б 45 х 6 ГОСТ 7419–90/60С2А-3Б ДСТУ
Прокат калібрований, круглий, з граничними відхилами за h11 згідно з ГОСТ 7417, діаметром 15 мм, 

зі сталі марки 50ХФА, категорії 3А, якості поверхні групи Б згідно з ДСТУ 7809
Круг h11 – 15 ГОСТ 7417–75/50ХФА-Б-3А ДСТУ
Прокат гарячекатаний, круглий, діаметром 6 мм, звичайної точності прокатування (В) згідно з 

ДСТУ 4738:2007/ГОСТ 2590:2006, зі сталі марки 65Г, групи якості поверхні 3ГП, категорії 1А, для па-
тентованого дроту:

Круг В-6 ДСТУ 4738:2007/ГОСТ 2590:2006/65Г-3ГП-1А ДСТУ для патентованого дроту
Приклад умовного позначення, який допустимо наводити в конструкторській документації:
Прокат гарячекатаний, круглий, діаметром 100 мм, звичайної точності прокатування (В) згідно 

з ДСТУ 4738:2007/ГОСТ 2590:2006, зі сталі марки 65Г, групи якості поверхні 2ГП, категорії 4А:

Круг 
65 4A 

В –100 ДСТУ 4738 : 2007/ ГОСТ  2590 : 2006

Г – 2ГП ДСТУ
.
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5 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
5.1 Характеристики базового виконання
5.1.1 Марки та хімічний склад сталі мають відповідати вимогам, наведеним у таблиці 1.
Таблиця 1

Група 
сталі

Марка 
сталі

Масова частка елементів, %

вуглець кремній марганець хром ванадій вольфрам нікель бор

Ву
гл

ец
ев

а

65 0,62—0,70 0,17—0,37 0,50—0,80

≤ 0,25

— — — —

70 0,67—0,75 0,17—0,37 0,50—0,80 — — — —

75 0,72—0,80 0,17—0,37 0,50—0,80 — — — —

80 0,77—0,85 0,17—0,37 0,50—0,80 — — — —

85 0,82—0,90 0,17—0,37 0,50—0,80 — — — —

Ле
го

ва
на

60Г 0,57—0,65 0,17—0,37 0,70—1,00 — — — —

65Г 0,62—0,70 0,17—0,37 0,90—1,20 — — — —

70Г 0,67—0,75 0,17—0,37 0,90—1,20 — — — —

55С2 0,52—0,60 1,50—2,00 0,60—0,90

≤ 0,30

— — — —

55С2А 0,53—0,58 1,50—2,00 0,60—0,90 — — — —

60С2 0,57—0,65 1,50—2,00 0,60—0,90 — — — —

60С2А 0,58—0,63 1,60—2,00 0,60—0,90 — — — —

70С3А 0,66—0,74 2,40—2,80 0,60—0,90 — — — —

60С2Г 0,55—0,65 1,80—2,20 0,70—1,00 — — — —

50ХГ 0,46—0,54 0,17—0,37 0,70—1,00 0,90—1,20 — — — —

50ХГА 0,47—0,52 0,17—0,37 0,80—1,00 0,95—1,20 — — — —

55ХГР 0,52—0,60 0,17—0,37 0,90—1,20 0,90—1,20 — — — 0,001—0,003

50ХФА 0,46—0,54 0,17—0,37 0,50—0,80 0,80—1,10 0,10—0,20 — — —

51ХФА 0,47—0,55 0,15—0,30 0,30—0,60 0,75—1,10 0,15—0,25 — — —

50ХГФА 0,48—0,55 0,17—0,37 0,80—1,00 0,95—1,20 0,15—0,25 — — —

55С2ГФ 0,52—0,60 1,50—2,00 0,95—1,25 ≤ 0,30 0,10—0,15 — — —

60С2ХА
0,56—0,64 1,40—1,80 0,40—0,70

0,70—1,00 — — — —

60С2ХФА 0,90—1,20 0,10—0,20 — — —

65С2ВА 0,61—0,69 1,50—2,00 0,70—1,00
≤ 0,30

— 0,8—1,2 — —

60С2Н2А 0,56—0,64 1,40—1,80 0,40—0,70 — — 1,4—1,7 —

70С2ХА 0,65—0,75 1,40—1,70 0,40—0,60 0,20—0,40 — — — —

Примітка 1. У назві марок сталі перші дві цифри вказують середню масову частку вуглецю у сотих частках відсотків, літери за 
цифрами позначають: Г — марганець, С — кремній, Х — хром, Ф — ванадій, В — вольфрам, Н — нікель. Цифри, які стоять після літер, 
вказують приблизну масову частку елемента у цілих одиницях. Відсутність цифри вказує, що марка сталі містить до 1,5 % цього ле-
гувального елемента. Якщо масова частка елемента понад 1,5 % до 2,5 %, після літери, що відповідає елементу, ставлять цифру 2, 
понад 2,5 % — цифру 3. У назві марок сталі з масовою часткою марганцю до 0,9 % (за верхнею границею) літеру «Г» не ставлять.

Примітка 2. У сталі усіх марок масова частка залишкової міді не повинна перевищувати 0,30 %, а залишкового нікелю — 0,40 %.
Примітка 3. На вимогу споживача масова частка залишкової міді в сталі не повинна перевищувати 0,20 % міді і 0,25 % нікелю.
Примітка 4. У сталі марки 60С2Г сумарна масова частка сірки та фосфору не повинна перевищувати 0,06 %.
Примітка 5. Сталь марки 51ХФА призначено для виготовляння пружинного дроту.
Примітка 6. Для виготовляння патентованого дроту застосовують сталь марок 65, 70, 75, 80, 85 з масовою часткою марганцю 

від 0,30 % до 0,60 % та марок 65Г та 70Г з масовою часткою марганцю від 0,70 % до 1,00 %. У сталі, яка призначена для патентовано-
го дроту, масова частка хрому не повинна перевищувати 0,15 %, нікелю —0,15 %, міді — 0,20 %. Масова частка сірки та фосфору — 
відповідно до вимог нормативних документів на дріт, але не більше норм, наведених у таблиці 2. Відповідно до замовляння в сталі 
марок 65, 70, 75, 80 та 85, яка призначена для виготовляння патентованого дроту, масова частка марганцю від 0,40 % до 0,70 %.
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5.1.2 Масові частки фосфору та сірки за плавковим аналізом у сталі всіх марок не повинні пере-
вищувати норм, наведених у таблиці 2.

  Таблиця 2

Клас сталі
Масова частка елементів, %, не більше ніж

фосфору сірки
Якісна 0,035 0,035
Високоякісна 0,025 0,025

5.1.2.1 Прокат із якісної сталі марок 65, 70, 75, 80, 85, 60Г, 65Г та 70Г може бути виготовлено з 
масовою часткою сірки та фосфору відповідно до вимог таблиці 2 для високоякісної сталі. У цьому разі 
до назви марки сталі додають літеру А.

5.1.2.2 У прокаті з якісної сталі марок 65, 70, 75, 80, 85, 60Г, 65Г, 70Г категорій 1, 1А, 1Б, 4, 4А, 4Б 
допускають масову частку сірки не більше ніж 0,040 %.

5.1.3 Граничні відхили за хімічним складом у готовому прокаті від норм, встановлених у таблиці 1, 
мають відповідати значенням, наведеним у таблиці 3.

Таблиця 3
У відсотках

Назва елемента Верхня гранична масова частка елементів, % Допустимий відхил, %

Вуглець Згідно з таблицею 1 ± 0,011)

Кремній
Менше ніж 1,0 ± 0,02

1,0 та більше ніж ± 0,05

Марганець
Менше ніж 1,0 ± 0,02

1,0 та більше ніж ± 0,05

Хром (для сталі, легованої хромом) Менше ніж 1,0 ± 0,02

1,0 та більше ніж ± 0,05

Нікель Згідно з таблицею 1 – 0,05

Ванадій Згідно з таблицею 1 ± 0,02

Вольфрам Згідно з таблицею 1 ± 0,05

Фосфор Згідно з таблицею 2 + 0,0052)

1) Відхили для сталі марок 55С2А, 60С2А, 50ХГА не допустимі.
2) Для високоякісної сталі відхил за фосфором не допустимий.

5.1.4 Залежно від нормованих характеристик прокат виготовляють за категоріями, зазначеними 
в таблиці 4.

Призначеність прокату залежно від категорій наведено в додатку А.
Таблиця 4

Нормовані характеристики
Категорії

1 1А 1Б 2 2А 2Б 3 3А 3Б 3В 3Г 4 4А 4Б

Хімічний склад + + + + + + + + + + + + + +

Твердість прокату в термічно обробленому стані – + – – + – – + – + – – + –

Твердість прокату без термічного обробляння – – + – – + – – + – + – – +

Прожарюваність – – – + + + – – – + + – – –

Механічні властивості, які визначають на термічно 
оброблених зразках (гартування + відпускання)

– – – – – – + + + + + + + +

Допустима величина зневуглецьованого шару – – – + + + + + + + + – – –

Примітка 1. Знак «+» означає, що характеристику нормують. Знак «–» означає, що характеристику не нормують.
Примітка 2. Зневуглецювання поверхні прокату зі спеціальним обробленням перевіряють на прокаті всіх категорій.
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5.1.5 Прокат термічно оброблений (відпалений, високовідпущений) виготовляють категорій 1А, 
2А, 3А, 3В, 4А, без термічного обробляння — категорій 1, 1Б, 2, 2Б, 3, 3Б, 3Г, 4, 4Б.

5.1.6 Твердість прокату має відповідати нормам, наведеним у таблиці 5.

Таблиця 5

Марка сталі

Твердість прокату

без термічного обробляння
(категорії 1Б, 2Б, 3Б, 4Б, 3Г)

термічно обробленого
(категорії 1А, 2А, 3А, 3В, 4А)

НВ,
не більше ніж

діаметр відбитка, мм,
не менше ніж

НВ,
не більше ніж

діаметр відбитка, мм, 
не менше ніж

65 255 3,8 229 4,0

70 269 3,7 229 4,0

75, 60Г, 65Г, 70Г, 55С2, 55С2А 285 3,6 241 3,9

80, 85, 60С2, 60С2А, 70С3А, 50ХГ, 50ХГА, 
55ХГР, 50ХФА, 55С2ГФ, 60С2Н2А 302 3,5 269 3,7

60С2Г 321 3,4 269 3,7

50ХГФА, 60С2ХА, 60С2ХФА, 65С2ВА 321 3,4 285 3,6

Примітка 1. У разі виготовляння прокату без термічного обробляння у мотках допускають відхили за твердістю + 10НВ.
Примітка 2. Для сталі марок 51ХФА і 70С2ХА твердість не нормовано.

5.1.7 Механічні властивості прокату категорій 3, 3А, 3Б, 3В, 3Г, 4, 4А, 4Б, визначені на термічно 
оброблених зразках, мають відповідати нормам, наведеним у таблиці 6.

5.1.8 Якість поверхні прокату залежно від виду обробляння має відповідати таким вимогам.
5.1.8.1 На поверхні гарячекатаного і кованого прокату категорій 1, 1А, 1Б, 4, 4А і 4Б груп якості 

поверхні 2ГП не повинно бути розкачаних пузирів, прокатних плен, закатів, розкачаних (розкованих) 
забруднень та тріщин напруги.

Місцеві дефекти на поверхні видаляють пологим вирубанням або зачищанням шириною не мен-
ше п’ятиразової глибини.

Глибина зачищання дефектів не повинна перевищувати таких значень:
— 6 % діаметра або товщини — для прутків розміром 200 мм і більше;
— 5 % діаметра або товщини — для прутків розміром від 140 мм до 200 мм;
— суми граничних відхилів — для прутків розміром від 80 мм до 140 мм;
— половини суми граничних відхилів — для прутків розміром менше ніж 80 мм.
Глибину зачищання дефектів обчислюють від фактичного розміру.
В одному перерізі прутків розміром (діаметром або завтовшки) понад 140 мм допустимо не біль-

ше двох зачищань максимальної глибини.
На поверхні прутків, штаб і мотків допустимі без зачищання окремі дрібні риски, вм’ятини і рябиз-

на розміром не більше половини суми граничних відхилів, а також дрібні розкачані пузирі та волосіння 
глибиною не більше ніж ¼ суми граничних відхилів на розмір, але не більше ніж 0,20 мм.

На поверхні прутків і мотків групи якості поверхні 3ГП місцеві дефекти не допустимі, якщо їх гли-
бина перевищує:

— суму граничних відхилів — для прутків розміром 100 мм і більше;
— мінусовий допуск на діаметр або товщину — для прутків розміром менше ніж 100 мм.
Глибину залягання дефектів обчислюють від номінального розміру.
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Таблиця 6

Маркасталі

Режим термічного обробляння (орієнтовний) Механічні властивості

температура
гартування,

оС

середови-
ще гарту-

вання

температура 
відпускання,

оС

границя
плинності σт, 

Н/мм2

тимчасо-
вий опір,
σв, Н/мм2

відносне
видовження,

δ5, %

відносне
звуження,

Ψ, %

65
830

Олива

470

Не менше ніж

785 980 10 35

70 835 1030
9

30

75

820

885
1080

80 930

8
85 980 1130

60Г

830
785 980

65Г

70Г 835 1030 7 25

55С2

870

Олива 
або вода

1175 1270

6

30
55С2А

60С2

Олива

2570С3А 850 1470 1670

60С2Г 870 1325 1470

50ХГ

850 1175 1270 7 3550ХГА

55ХГР

60С2А 870 420 1375 1570 6 20

50ХФА
850

470

1080 1270 8
35

50ХГФА 1325 1420

6
55С2ГФ

870

1375 1570

2560С2ХА 1325 1470

60С2ХФА 1470 1670

65С2ВА 850 420 1665 1860 5 20

60С2Н2А 870 470 1325 1470 8 30

Примітка 1. Норми відносного звуження подано тільки для круглих зразків.
Примітка 2. Термічне обробляння проводять на зразках, призначених для механічних випробувань.
Примітка 3. Норми механічних властивостей відносять до зразків, відібраних від прокату діаметром або завтовшки до 80 мм. 

У разі випробовування прокату діаметром або завтовшки понад 80 мм до 150 мм включно допускають зменшення відносного 
видовження на 2 % (абс.), відносного звуження — на 5 % (абс.) відносно норм таблиці 6. Для прокату діаметром або завтовшки 
понад 150 мм допустимо зниження відносного видовження на 3 % (абс.), відносного звуження — на 10 % (абс.). Норми механічних 
властивостей прокату діаметром або завтовшки понад 100 мм, перекатаного або перекованого на квадрат розміром від 90 мм до 
100 мм, мають відповідати нормам, наведеним у таблиці 6.

5.1.8.2 На поверхні гарячекатаних прутків і штаб категорій 2, 2А, 2Б, 3, 3А, 3Б, 3В, 3Г не повинно 
бути тріщин, пузирів і забруднень, прокатних плен, рябизни, укоченої окалини. Місцеві дефекти на по-
верхні видаляють шліфуванням або пологим зачищанням у поздовжньому напрямку; вони не повинні 
виводити штабу або пруток за границі найменших допустимих розмірів. Недопустимо вирубування 
дефектів на поверхні штаб і прутків.
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5.1.8.3 Шорсткість поверхні гарячекатаного прокату з обточеною або шліфованою поверхнею 
категорій 2, 2А, 2Б, 3, 3А, 3Б, 3В і 3Г має бути не більше ніж Rz40 мкм згідно з ГОСТ 2789 або згідно з 
узгодженими еталонами.

5.1.8.4 Якість поверхні каліброваного прокату категорій 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 2Б, 3, 3А, 3Б, 3В, 3Г, 4, 
4А, 4Б має відповідати вимогам ДСТУ 7809 для груп Б і В.

5.1.8.5 Якість поверхні прокату зі спеціальним обробленням поверхні категорій 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 2Б, 
3, 3А, 3Б, 3В, 3Г, 4, 4А, 4Б має відповідати вимогам ГОСТ 14955 для груп оброблення поверхні Б, В, Г і Д.

5.1.9 Гарячекатані і ковані штаби мають бути обрізані.
Косина розрізу штаб для ресор має відповідати ГОСТ 7419. Косину розрізу кованих та гарячека-

таних штаб (крім ресорних) і прутків розміром менше ніж 30 мм включно не нормують. Косина розрізу 
прутків і штаби розміром понад 30 мм не повинна перевищувати 0,1 діаметра або товщини. Прутки і 
штаби розміром менше ніж 40 мм немірної довжини допустимо виготовляти з необрізаними кінцями.

На прутках і штабах категорій 2, 2А, 2Б, 3, 3А, 3Б, 3В, 3Г задирки мають бути зачищені, загин кінців 
не допустимий.

За узгодженням із замовником під час різання на пресах, ножицях і під молотами допустимо не-
значне зминання кінців прутків та штаб. Величину зминання кінців за необхідності встановлюють за 
узгодженням між виробником і замовником.

На прутках і штабах категорій 1, 1А, 1Б, 4, 4А, 4Б допустимі зім’яті кінці та задирки.
Обрізання кінців каліброваного прокату — згідно з ДСТУ 7809, зі спеціальним обробленням по-

верхні — згідно з ГОСТ 14955.
5.1.10 Норми прожарюваності прокату категорій 2, 2А, 2Б, 3В, 3Г установлюють за узгодженням 

із замовником.
Смуги прожарюваності для сталі марок 55С2, 55С2А, 60С2, 60С2А, 50ХГФА наведено в додатку Б.
Границі коливань твердості за довжиною торцевих зразків наведено в додатку В.
Допустимі максимальні розміри прокату різних марок, призначених для виготовлення ресор і 

пружин, наведено в додатку Г.
5.1.11 Макроструктура прокату, зокрема виготовленого із безперервнолитої заготівки, не повинна 

містити залишків підусадкової раковини, пухкості, пузирів, розшарувань, внутрішніх тріщин, шлакових 
включень та флокенів.

Точкова неоднорідність, центральна поруватість, лікваційний квадрат для прокату категорій 2, 
2А, 2Б, 3, 3А, 3Б, 3В, 3Г не повинні перевищувати балу 2 згідно з ГОСТ 10243 і балу 3 — для прокату 
інших категорій.

Додаткові вимоги до макроструктури прокату та методи її контролювання, у разі потреби, узго-
джують під час замовляння.

5.1.12 Зневуглецьований шар на поверхні круглих гарячекатаних прутків з обточеною і шліфова-
ною поверхнею та зі спеціальним обробленням поверхні не допустимий.

Глибина зневуглецьованого шару на сторону на поверхні прокату категорій 2, 2А, 2Б, 3, 3А, 3Б, 
3В, 3Г не повинна перевищувати норм, установлених у таблиці 7.

Таблиця 7

Діаметр або товщина прокату, мм
Допустима глибина загального зневуглецювання, %

для всіх марок сталей, крім легованих кремнієм для сталей, легованих кремнієм

До 8 включ. 2,0 2,5

Понад 8 1,5 2,0

5.1.13 Величина аустенітного зерна в прокаті зі сталі марки 50ХГФА має бути не крупніше номера 6, 
зі сталі марок 50ХГ, 50ХГА, 60С2, 55С2, 60С2А, 55С2А — не крупніше номера 5 згідно з ГОСТ 5639.

5.2 Характеристики прокату, встановлені за згодою виробника із замовником
5.2.1 Прокат зі сталі зі звуженими границями масової частки вуглецю відносно норм таблиці 1. 

Норми мають бути узгодженими виробником та замовником.
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На вимогу замовника нижня масова частка марганцю в сталі, яка не легована хромом та нікелем, 
може бути зменшена відносно норм таблиці 1 на величину марганцевого еквівалента (Ем), але не 
більше ніж на 0,30 %.

Величину марганцевого еквівалента визначають за формулою:
 Ем = 0,3 (Сr, %) + 0,5 (Ni, %) + 0,7 (Cu, %), (1)
де Сr, Ni, Cu — залишкова масова частка хрому, нікелю, міді в сталі, яка не перевищує норм таблиці 1.

5.2.2 Прокат з масовою часткою сірки не більше ніж 0,015 % і фосфору не більше ніж 0,020 % у 
високоякісній сталі.

5.2.3 Прокат із нормованою величиною аустенітного зерна не крупніше номера 5 для прокату зі 
сталі марок, не перелічених у 5.1.13.

5.2.4 Прокат із нормованою мікроструктурою. Вимоги до мікроструктури встановлюють за узго-
дженням виробника із замовником.

5.2.5 Прокат із нормованим забрудненням неметалевими включеннями. Норми встановлюють за 
узгодженням виробника із замовником.

5.2.6 Прокат із випробовуванням на втому. Норми границі витривалості встановлюють за узго-
дженням виробника із замовником.

5.2.7 Прокат із визначенням границі пружності. Норми встановлюють за узгодженням виробника 
із замовником.

5.2.8 Прокат групи якості поверхні 2ГП, призначений для виготовлення дроту, з контролюванням 
мартенситних і троосто-мартенситних ділянок та глибини сорбіту відпускання в мікроструктурі. Допус-
тиму глибину зазначених ділянок установлюють за узгодженням виробника із замовником.

6 ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ
6.1 Під час виготовлення прокату треба дотримуватися загальних вимог щодо безпеки виробни-

чих процесів згідно з ГОСТ 12.3.002, СП 1042 і ДСП 3.3.1.038.

6.2 Виробниче устатковання має відповідати вимогам ГОСТ 12.2.003 і СП 1042.

6.3 Виробниче устатковання має бути уземленим від статичної електрики згідно з ГОСТ 12.1.018.

6.4 Прокат за радіаційними параметрами має відповідати вимогам ДБН В.1.4-1.01. Рівень сумар-
ної активності природних радіонуклідів не повинен перевищувати 370 Бк/кг.

6.5 Під час виготовляння прокату на різних стадіях технологічного процесу можливо виділення 
шкідливих хімічних речовин, уміст яких у повітрі робочої зони не повинен перевищувати ГДК згідно з 
ГОСТ 12.1.005.

7 МАРКУВАННЯ І ПАКУВАННЯ
7.1 Маркування і пакування прокату — згідно з ДСТУ 3058 (ГОСТ 7566) із доповненнями.
7.1.1 Зовнішній діаметр мотків має бути не більше ніж 1500 мм, внутрішній – не менше ніж 180 мм.
7.1.2 Маркування каліброваного прокату — згідно з ДСТУ 7809, прокату зі спеціальним оброблен-

ням поверхні — згідно з ГОСТ 14955.

8 ПРАВИЛА ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ
8.1 Транспортування та зберігання прокату — згідно з ДСТУ 3058 (ГОСТ 7566) із доповненнями.
8.1.1 Прокат транспортують усіма видами транспорту згідно з правилами перевезення вантажів, 

які існують на цьому виді транспорту.
Маса вантажного місця не повинна перевищувати під час механізованого навантажування у від-

криті транспортні засоби — 10 000 кг, у криті — 1250 кг.
Засоби пакування — згідно з ДСТУ 3058 (ГОСТ 7566).
Перевезення залізницею здійснюють залежно від маси та габаритних розмірів у критих або від-

критих вагонах згідно з ГОСТ 22235.
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8.1.2 У разі транспортування двох або більше вантажних місць, розміри яких дозволяють офор-
мити транспортний пакет із габаритними розмірами згідно з ГОСТ 24597, вантажні місця мають бути 
оформлені у транспортні пакети.

9 МЕТОДИ КОНТРОЛЮВАННЯ
9.1 Хімічний склад сталі визначають згідно з ДСТУ 7749, ДСТУ 7750, ДСТУ 7751, ДСТУ 7752 

ДСТУ 7753, ДСТУ 7754, ДСТУ 7756, ДСТУ 7757, ДСТУ 7758, ДСТУ 7761, ДСТУ ГОСТ 12344, ДСТУ ГОСТ 12345, 
ДСТУ ГОСТ 12348, ДСТУ ГОСТ 12351, ГОСТ 12346, ГОСТ 12347, ГОСТ 12349, ГОСТ 12350, ГОСТ 12352, 
ГОСТ 12355, ГОСТ 12360, ГОСТ 18895, ГОСТ 28473 або іншими методами, затвердженими в установ-
леному порядку, які забезпечують необхідну точність аналізування.

9.2 Геометричні розміри і форму визначають вимірювальним інструментом згідно з ДСТУ 4179, 
ДСТУ 6026/ГОСТ 26877, ДСТУ ГОСТ 162, ДСТУ ГОСТ 166, ДСТУ ГОСТ 427, ДСТУ ГОСТ 6507, ГОСТ 2216, 
ГОСТ 3749, ГОСТ 5378 і шаблонами згідно з чинними нормативними документами або інструментами, 
атестованими згідно з ДСТУ 3215 або ДСТУ 3400.

9.3 Якість поверхні прокату перевіряють візуально, за потреби поверхню зачищають.
Допустимо застосування неруйнівних методів контролювання.

9.4 Відбирання проб для механічних випробувань — згідно з ГОСТ 7564 (схема вирізування зраз-
ків за варіантом 2).

Відбирають проби від мотків для усіх видів випробування на відстані не менше ніж 1,5 витка від 
кінця розкату.

9.5 Випробовування на розтяг (границя плинності, тимчасовий опір, відносне видовження, від-
носне звуження) проводять згідно з ГОСТ 1497 на зразках п’ятикратної довжини.

9.6 Твердість за Брінеллем визначають згідно з ГОСТ 9012. Вимірювання твердості штаби трапе-
цієподібного і Т-подібного профілю здійснюють у товстому перерізі штаби.

9.7 Глибину зневуглецьованого шару визначають згідно з ГОСТ 1763. Штаби трапецієподібного 
і Т-подібного профілю контролюють у місці найбільшої товщини.

9.8 Величину зерна визначають згідно з ГОСТ 5639. Контролювання величини зерна сталі марок 
55С2, 55С2А, 60С2, 60С2А можна не проводити за умови відповідності сталі вимогам цього стандарту.

9.9 Прожарюваність прокату визначають методом торцевого гартування згідно з ГОСТ 5657.

9.10 Неметалеві включення визначають згідно з ГОСТ 1778 (метод Ш 1 або Ш 4).

9.11 Для контролювання макроструктури, механічних властивостей і величини зерна дозволено 
застосування неруйнівних методів контролювання.

9.12 Виробникові дозволено проводити перевірку макроструктури, механічних властивостей і про-
жарюваності на проміжній заготівці або сортовому прокаті більшого перерізу і результати випробувань 
поширити на всі профілі цієї плавки.

9.13 Контролювання макроструктури прокату розміром 40 мм і більше проводять згідно з ГОСТ 10243.
Контролювання макроструктури прокату розміром менше ніж 40 мм можна проводити відповідно 

до нормативної документації, затвердженої у встановленому порядку.
За узгодженням виробника з покупцем під час замовляння контролювання макроструктури не 

проводять.

9.14 Якщо виробник застосовує статистичні методи контролювання твердості та механічних влас-
тивостей згідно з чинними нормативними документами, затвердженими у встановленому порядку, 
контролювання цих показників дозволено не проводити. У цьому разі виробник гарантує їх відповід-
ність вимогам цього стандарту.

В арбітражних випадках та під час проведення періодичних перевірянь якості прокату застосову-
ють методи контролювання, передбачені цим стандартом.

9.15 Методи контролювання втоми, границі пружності та мікроструктури визначають за згодою 
виробника із замовником.
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10 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ
10.1 Прокат приймають партіями. Партія складається з прокату однієї плавки, одного розміру і 

одного режиму термічного обробляння (у разі термічно обробленого прокату) та супроводжується од-
ним документом згідно з ДСТУ 3058 (ГОСТ 7566).

10.2 Для перевіряння якості прокату від партії прутків, штаби і мотків відбирають:
— для хімічного аналізування — проби згідно з ГОСТ 7565 (ИСО 377.2). Контролювання залишко-

вих хрому, міді, нікелю, азоту проводять періодично не рідше одного разу на квартал. У разі виготовлен-
ня сталі з регламентованим марганцевим еквівалентом контролювання залишкових міді, нікелю і хрому 
проводять на кожній плавці;

— для контролювання макроструктури за зламом або травленням, для визначення мікрострукту-
ри, для випробувань на розтяг (границя плинності, тимчасовий опір, відносне видовження, відносне 
звуження) — два прутки або мотки, дві штаби;

— для контролювання твердості — не більше ніж 2 % штаб, прутків, мотків, але не менше ніж три 
штаби, прутки, мотки;

— для визначення прожарюваності — один зразок від плавки-ковша;
— для визначення глибини зневуглецьованого шару — три прутки, штаби або мотки;
— для визначення величини зерна — один зразок від плавки-ковша;
— для визначення неметалевих включень — проби згідно з ГОСТ 1778;
— для контролювання якості поверхні і розмірів — усі прутки, штаби і мотки.

ДОДАТОК А
(довідковий)

ПРИЗНАЧЕНІСТЬ ПРОКАТУ
 Таблиця А.1

Категорія 
за нормованими характеристиками Призначеність прокату

2, 2А, 2Б, 3, 3А, 3Б, 3В, 3Г Для виготовляння пружних елементів — ресор, пружин, 
торсіонів тощо

3А, 3Б, 3В, 3Г Для виготовляння автомобільних ресор та пружин

1, 1А, 1Б, 4, 4А, 4Б Для використання як конструкційного
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ДОДАТОК Б
(довідковий)

СМУГИ ПРОЖАРЮВАНОСТІ СТАЛІ

Рисунок Б.1 — Сталь марки 55С2, 55С2А

Рисунок Б.2 — Сталь марки 60С2, 60С2А
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Рисунок Б.3 — Сталь марки 60С2Г

Рисунок Б.4 — Сталь марки 50ХГФ
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ДОДАТОК В
(довідковий)

ГРАНИЦІ КОЛИВАНЬ ТВЕРДОСТІ ЗА ДОВЖИНОЮ ТОРЦЕВИХ ЗРАЗКІВ 
ДЛЯ МАРОЧНИХ СМУГ ПРОЖАРЮВАНОСТІ

Таблиця В.1

Відстань
від торця, мм

Твердість, HRC, для смуг прожарюваності сталі марок
55С2, 55С2А 60С2, 60С2А 60С2Г 50ХГФА

макс. мін. макс. мін. макс. мін. макс. мін.
1,5 65 57 66 59 66 59 65 56
3,0 63 55 66 58 66 58 65 56
4,5 61 50 65 56 65 57 64 56
6,0 58 46 64 53 65 55 64 56
7,5 56 41 63 47 64 49 63 55
9,0 54 37 62 43 63 45 63 53
10,5 51 35 60 40 62 42 62 51
12,0 48 33 59 37 60 39 62 48
13,5 45 32 57 36 58 37 61 46
15,0 43 31 55 34 57 36 59 43
16,5 41 29 53 33 55 35 58 42
18,0 40 29 51 32 53 33 57 40
19,5 39 28 49 31 51 32 56 38
21,0 38 28 47 30 49 32 56 37
22,5 38 27 46 29 48 31 54 36
24,0 37 27 44 29 46 30 54 35
27,0 36 26 42 28 44 29 52 34
30,0 36 26 41 27 43 28 50 33
33,0 35 26 40 26 42 28 48 32
36,0 35 26 39 25 41 27 47 31
39,0 34 25 38 25 40 27 45 30
42,0 33 24 37 24 40 26 44 29
45,0 33 24 37 24 39 26 43 29

ДОДАТОК Г
(довідковий)

МАКСИМАЛЬНО ДОПУСТИМІ РОЗМІРИ 
ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ РЕСОР ТА ПРУЖИН

  Таблиця Г.1

Марка сталі
Максимально допустимі розміри, мм

штабового прокату діаметр або сторона квадрата
80 8 12
55С2 8 12
55С2А 8 12
60С2 14 20
60С2А 14 20
60С2Г 16 24
50ХГ 14 25

50ХГА 14 25
50ХГР 24 30
50ХГФА 24 25
55С2ГФ 25 30
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ДОДАТОК Д
(довідковий)

ДВОМОВНИЙ СЛОВНИК ТЕРМІНІВ, 
ЗАСТОСОВНИХ У ЦЬОМУ СТАНДАРТІ

Українською мовою Російською мовою

Відносне видовження
Відносне звуження
Відпускання
Втома
Гартування
Граничний відхил
Границя плинності
Границя пружності
Забрудненість
Задирки
Залишки усадкової раковини
Злам
Зневуглецьований шар
Лікваційний квадрат
Прожарюваність
Поперечний зразок
Пухкість
Розшарування
Смуги прожарюваності
Тимчасовий опір
Точкова неоднорідність
Укочена окалина
Центральна поруватість
Штаба
Шорсткість

Относительное удлинение
Относительное сужение
Отпуск
Усталость
Закалка
Предельное отклонение
Предел текучести
Предел упругости
Загрязнение
Заусенцы
Остатки усадочной раковины
Излом
Обезуглероженный слой
Ликвационный квадрат
Прокаливаемость
Поперечный образец
Пористость
Расслоение
Линии прокаливаемости
Временное сопротивление
Точечная неоднородность
Вкатанная окалина
Центральная пористость
Полоса
Шероховатость

Код УКНД 77.140.20

Ключові слова: прокат, сталь легована, хімічний склад, механічні властивості, твердість, якість 
поверхні, неметалеві включення, мікроструктура, макроструктура, прожарюваність.
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