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ЕФЕКТИВНІСТЬ СТАЛЕВИХ ТОНКОСТІННИХ ОЦИНКОВАНИХ 
ПРОФІЛІВ ДЛЯ АРКОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ 

Мета. Виконати інженерну оцінку ефективності застосування сталевих тонкостінних оцинкованих про-
філів на прикладі інженерної конструкції у вигляді арки. Сформулювати рекомендації щодо доцільності ви-
користання таких профілів порівняно з іншими більш традиційними видами сортаментних профілів. Мето-
дика. Для досягнення поставленої мети проведено серію чисельних розрахунків аркової конструкції, вико-
наної із трьох типів сталевих сортаментних профілів – безшовних гарячедеформованих труб, електрозвар-
них прямошовних труб і тонкостінних оцинкованих профілів. При цьому варіювались прольоти аркової 
конструкції в діапазоні від 12 до 24 м і крок її розташування в діапазоні від 3 до 6 м. Також окремо розгля-
далась дія снігових та вітрових навантажень відповідно до чинного стандарту України. Обчислення прово-
дились методом скінчених елементів на базі проектного комплексу Lira for Windows. Результати. По ре-
зультатах аналізу та співставлення отриманих даних чисельних розрахунків встановлено, що найменш кош-
торисним є застосування сталевих оцинкованих профілів, конструкції з яких по всіх розглянутих варіантах 
мають найнижчу вартість. Сталеві арки на основі електрозварних прямошовних труб виявляються приблиз-
но на 50…80 % дорожчими, а арки на основі безшовних гарячедеформованих труб – в середньому втричі 
дорожчими. При цьому до уваги приймалась як усереднена ринкова вартість профілів, так і вартість вигото-
влення з них аркової конструкції. Наукова новизна. Визначено найбільш ефективний тип сталевих сорта-
ментних профілів для використання в аркових спорудах, що є несучими елементами каркасів легких швид-
комонтованих будівель. Зокрема доведено високу ефективність сучасних тонкостінних оцинкованих профі-
лів для даного типу конструкцій. Практична значимість. В ході досліджень отримано інженерні дані щодо 
конкретних типів тонкостінних оцинкованих профілів, які необхідно застосовувати для несучих аркових 
елементів швидкомонтованих будівель. Дані представлені в зручній для користування в інженерній практиці 
табличній формі в залежності від природно-кліматичних навантажень, прольотів та кроків несучих елемен-
тів каркасу таких будівель. 

Ключові слова: аркова конструкція; тонкостінний оцинкований профіль; труба; метод скінчених елемен-
тів; комплекс Lira for Windows 

Вступ 
Останнім часом в Україні все більшої попу-

лярності набуває створення інженерних споруд 
різноманітного призначення на основі сталевих 
тонкостінних оцинкованих профілів. Вони ви-
готовляються на спеціальному обладнанні 
шляхом гнуття в холодному стані сталевих ли-
стів з подальшим покриттям захисним антико-
розійним шаром. Оскільки подібне обладнання 
практично відсутнє в Україні, то сортамент та-
ких профілів на вітчизняному ринку металоп-
рокату представлений в основному іноземними 
виробниками, як наприклад, компанія «Пру-

шинські» (http://www.pruszynski.com.ua). Серед 
українських виробників слід відмітити компа-
нію «Альбатрос» (http://albatros.ua), засновану в 
1996 р., і компанію «STEELCO» 
(http://steelco.com.ua), засновану у 2004 р.  

За своєю структурою сортамент сталевих 
тонкостінних оцинкованих профілів включає 
наступні різновиди – С-профіль, U-профіль, Z-
профіль та Σ-профіль, які вже фактично стали 
стандартизованими. Позначення цих профілів 
доволі точно описує їх зовнішню конфігурацію, 
а товщина не перевищує 3 мм. 

Найбільш розповсюдженим на тепер є С-
профіль, який для підвищення несучої здатнос-
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ті перерізу нерідко застосовується у вигляді 
подвійних елементів, з’єднаних між собою са-
морізами або болтами (рис. 1). 

 
Рис. 1. Загальний вигляд вузла металоконструкції, 

виконаної з С-подібних 
сталевих тонкостінних оцинкованих профілів 

Останнім часом у виробництво запущений 
також і вдосконалений різновид таких профілів 
із підвищеними теплоізоляційними властивос-

тями – термопрофіль, який має спеціальні насі-
чки на поверхні. 

Подібні тонкостінні профілі за даними ви-
робників є високоефективними як для різнома-
нітних об’єктів цивільного призначення, так і 
сільськогосподарського і навіть, промислового 
призначення. Проте специфіка тонкостінних 
профілів потребує пошук і використання новіт-
ніх, не зовсім традиційних конструктивних рі-
шень для доволі традиційних інженерних спо-
руд. Для сталевих інженерних конструкцій, 
особливо виконаних в сучасному дизайні, од-
ним із таких рішень є застосування в якості не-
сучого конструктивного елементу арки. 

Однією з таких інженерних конструкцій є 
склади, які стали доволі популярним об’єктом 
будівництва в останні роки саме на хвилі роз-
повсюдження сталевих тонкостінних оцинко-
ваних профілів (рис. 2). Їх нерідко використо-
вують в якості тимчасових перевантажувальних 
комплексів на різноманітних автотранспортних 
і залізничних вузлах. 

 
Рис. 2. Загальний вигляд складської споруди, 

виконаної на основі сталевих тонкостінних оцинкованих профілів 

Робота сталевих тонкостінних профілів в ці-
лому є доволі складною та відрізняється, в пе-
ршу чергу, питаннями, пов’язаними з оцінкою 
втрати стійкості (Марченко, & Банников, 2009a, 

2009b, 2011). В чинних нормативних докумен-
тах з проектування сталевих конструкцій (ДБН 
В.2.6-198:2014) цьому аспекту приділяються 
відносно небагато уваги. При цьому в основу 
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покладено підхід, який допускає подальшу ро-
боту тонкостінних профілів за межею границі 
текучості після втрати місцевої стійкості пев-
ними частинами профілів. Досить детально та-
кий підхід був проаналізований та узагальне-
ний в монографії (Перельмутер, & Сливкер, 
2007), а також розглянутий в нещодавно вида-
ній монографії (Баженов, Перельмутер, Ворона, 
& Отрашевська, 2018). Тому можна стверджу-
вати, що в цілому у вітчизняній науково-
дослідній практиці накопичений значний обсяг 
теоретичних розробок в цьому напрямку. 

Щодо сучасного закордонного досвіду, то 
він не є настільки ґрунтовним і представлений 
в першу чергу дослідженнями роботи замкне-
них тонкостінних профілів (He, Chen, & Wan, 
2018). Інша частина досліджень охоплює пи-
тання пошуку більш ефективних захисних по-
верхонь для тонкостінних профілів 
(Gronostajski, Kaczyński, Polak, & Bartczak, 
2018). Також певна кількість досліджень підій-
має питання монтажу та виготовлення констру-
кцій з тонкостінних профілів (Piekarczuk, 
Więch, & Cybulski, 2019). 

Проте на тепер практична апробація нако-
пиченого теоретичного матеріалу щодо роботи 
сталевих тонкостінних профілів при різних ви-
дах навантажень значно обмежена. При цьому 
критичний аналіз та особливо наукові дослі-
дження для конкретних інженерних випадків 
майже відсутні. Тому дана публікація має на 
меті почати заповнювати цей пробіл. 

Мета 

Виконати інженерну оцінку ефективності 
застосування сталевих тонкостінних оцинкова-
них профілів на прикладі інженерної конструк-
ції у вигляді арки. Сформулювати рекомендації 
щодо доцільності використання таких профілів 
порівняно з іншими більш традиційними вида-
ми сортаментних профілів. 

Методика 
В якості інженерної конструкції, для якої 

проводились дослідження були обрані сталеві 
двошарнірні арки циркульного абрису, які є 
несучими елементами транспортних складсь-
ких споруд. При цьому аналізувались наступні 
конструктивні варіації основних параметрів 

арок, які найчастіше використовуються для су-
часних складів:  

– проліт арок 12 м, 15 м, 18 м, 20 м і 24 м; 
– крок арок 3 м, 4м, 5 м і 6 м. 
В якості розглядуваних сортаментних про-

філів в ході досліджень співставлялись наступ-
ні сталеві профілі: 

– гарячекатані круглі труби відповідно до 
сортаменту (ГОСТ 8732-78*); 

– зварні круглі труби відповідно до сорта-
менту (ГОСТ 10704-91); 

– тонкостінні оцинковані С-подібні профілі 
відповідно до сортаменту (ТУ У В.2.6-24.3-
37452010-002:2014). 

Навантаження в ході досліджень визнача-
лись відповідно до чинного нормативного до-
кументу (ДБН В.1.2-2:2006). При цьому до ува-
ги приймалась окрім власної ваги аркових спо-
руд та власної ваги елементів покрівлі дія двох 
природно-кліматичних навантажень – вітрового 
та снігового. Розглядались окремо випадки роз-
ташування складської споруди в сніговому та 
вітровому районах із найвищими значеннями. 

В якості методу досліджень застосовувався 
один із сучасних чисельних методів будівельної 
механіки – метод скінчених елементів, який в 
теперішній час продовжує вдосконалюватись і 
набуває все нових можливостей (Zhang, Ge, 
Zhang, & Zhao, 2018). Його практична реаліза-
ція відбувалась на базі вітчизняного проектного 
комплексу Lira for Windows (Стрелец-
Стрелецкий, Журавлев, & Водопьянов, 2019). 
Такий вибір був зроблений виходячи із будіве-
льної орієнтації цього комплексу, на відміну від 
інших розробок, таких як SolidWorks, 
CosmosWork, Nastran або WinMachine, які ма-
ють машинобудівну орієнтацію (Neduzha, & 
Shvets, 2016). 

Побудовані скінченно-елементні моделі для 
досліджень являли собою плоскі стержневі сис-
теми – рис. 3. Для гарячекатаних профілів ар-
ковий елемент являв собою дугу кола. Для тон-
костінних оцинкованих профілів арковий еле-
мент виконувався у вигляді плоскої ферми з 
перерізами з подвійних С-подібних профілів. 
Абрис такої ферми приймався з окремих пря-
молінійних ділянок (сегментів), вписаних в ду-
гу кола. Кількість ділянок залежала від прольо-
ту споруди. Закріплення аркових елементів мо-
делювались таким чином, щоб отримати дво-
шарнірну схему їх роботи. 
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а) б)  

в)  
Рис. 3. Скінченно-елементні моделі несучої арки: 

а – з гарячекатаних і зварних труб; б – з тонкостінних профілів (4-ох сегментна); 
в – з тонкостінних профілів (6-ти сегментна) 

 

Результати 

Окремим питанням під час підбору перерізів 
тонкостінних профілів була необхідність вра-
хування редукованої площі їх поперечного пе-
рерізу. Для цього виконувались додаткові роз-
рахунки відповідно до вимог чинних вітчизня-
них норм (ДБН В.2.6-198:2014), а також затвер-
дженого національного варіанту європейських 
норм (ДСТУ-Н Б EN 1993-1-3:2012). 

Попередньо розглядався тонкостінний С-
подібних профіль (рис. 4) із наступними геоме-
тричними характеристиками: H = 200 мм, b = 
65 мм, с = 25 мм, t = 2 мм, r = 3 мм, площа А = 
7,28 см2. 

Отримані значення редукованої площі дорі-
внюють: 

– за ДБН В.2.6-198:2014 Аred = 4,29 см2; 
– за ДСТУ-Н Б EN 1993-1-3:2012 Аred = 

4,59 см2. 
При цьому ефективність застосування тако-

го профілю становитиме: 
– за ДБН В.2.6-198:2014 – 58,9 %; 
– за ДСТУ-Н Б EN 1993-1-3:2012 – 63,0 %. 
З наведених даних видно, що відповідно до 

вимог чинних вітчизняних норм (ДБН В.2.6-

198:2014) редукована площа виявляється 
нижчою. Розраховані значення таких площ 
разом із відсотком їх ефективності 
застосування представлені в табл. 1. Дані 
наведені для найбільш широковживаних 
профілів відповідно до сортаменту (ТУ У В.2.6-
24.3-37452010-002:2014). 

 
Рис. 4. Розглядуваний сталевий тонкостінний 

оцинкований профіль 
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Таблиця 1  

Ефективність С-подібних тонкостінних профілів 

Профіль 
Повна 
площа 
А, см2 

Редукована 
площа 

Аred, см2 

Ефективність 
перерізу, % 

ПСс-02 80/1,2 2,293 1,784 77,8 
ПСс-02 80/1,4 2,654 2,147 80,9 
ПСс-02 80/2,0 3,702 3,354 90,6 
ПСс-02 100/1,2 2,533 1,784 70,4 
ПСс-02 100/1,4 2,934 2,147 73,2 
ПСс-02 100/2,0 4,102 3,354 81,7 
ПСс-03 150/1,2 3,373 2,024 60,0 
ПСс-03 150/1,4 3,914 2,427 62,0 
ПСс-03 150/2,0 5,502 3,754 68,2 
ПСс-03 200/1,2 3,973 2,024 50,9 
ПСс-03 200/1,4 4,614 2,427 52,6 
ПСс-03 200/2,0 6,502 3,754 57,7 
ПСс-03 250/1,2 4,573 2,024 44,2 
ПСс-03 250/1,4 5,314 2,427 45,6 
ПСс-03 250/2,0 7,502 3,754 50,0 
ПСс-04 60/1,2 2,533 2,264 89,3 
ПСс-04 60/1,4 2,934 2,707 92,2 
ПСс-04 60/2,0 4,102 4,054 98,8 
ПСс-04 80/1,2 2,773 2,264 81,6 
ПСс-04 80/1,4 3,214 2,707 84,2 
ПСс-04 80/2,0 4,502 4,154 92,2 

Результати підбору поперечних перерізів 
аркових елементів для різних типів профілів, 
прольотів та кроків наведені в табл. 2 і 3. 

В табл. 4-6 представлена остаточна вартість 
аркових елементів з різних типів профілів для 
обраних прольотів і кроків. Дані наведені в пе-
рерахунку на площу забудови, оскільки цей 
показник є визначальним при складанні проек-
тної кошторисної документації. 

При розрахунку вартості до уваги прийма-
лась не тільки ринкова ціна певного виду про-
філів відповідно до його маси, а й вартість тех-
нологічних операцій (зокрема, гнуття і вигото-
влення зварних швів), необхідні для отримання 
аркового елементу з трубних профілів. Також 
додатково враховувались подальші операції 
ґрунтування та фарбування профілів з труб та 
витрати на їх монтаж. 

Для тонкостінних оцинкованих профілів в 
кошторисну вартість включались операції збір-
ки перерізу з двох окремих профілів, а також 
витрати на подальший монтаж аркових елемен-
тів. 

Зазначимо, що в кошторисну вартість в усіх 
випадках закладались ринкові показники ста-
ном на осінь 2019 р. в Україні. Ціни прийняті 
усередненими по території країни, оскільки во-
ни дещо варіюються в залежності від регіону. 

 

Таблиця 2  

Підібрані поперечні перерізи аркового елементу для максимального вітрового району 

Крок, м 3 4 
Профіль Гарячекатаний Зварний Тонкостінний Гарячекатаний Зварний Тонкостінний 
Проліт, м 

12 146×4,5 193,7×2,5 ПС-04 60/1,2 159×5 219×2,5 ПС-04 60/1,2 
15 168×5 219×2,8 ПС-04 60/1,2 194×5 244,5×3 ПС-04 60/1,2 
18 203×6 273×3,5 ПС-04 60/1,2 219×7 273×4,5 ПС-04 60/1,2 
20 219×7 273×4,5 ПС-04 60/1,2 219×9,5 325×4 ПС-04 80/1,4 
24 219×11 355,6×4 ПС-04 60/1,2 219×11 219×16 ПС-02 100/1,4 

Закінчення таблиці  2  

Крок, м 5 6 
Профіль Гарячекатаний Зварний Тонкостінний Гарячекатаний Зварний Тонкостінний 
Проліт, м 

12 180×5 219×3,2 ПС-04 60/1,2 194×5 244,5×3 ПС-04 60/1,4 
15 203×6 244,5×3,8 ПС-04 80/1,2 219×6 273×3,8 ПС-04 80/1,4 
18 219×9 325×4 ПС-04 60/1,4 219×11 355,6×4 ПС-02 80/2,0 
20 219×12 377×4 ПС-02 80/2,0 219×15 406,4×4 ПС-04 80/2,0 
24 219×22 426×4,5 ПС-02 80/2,0 219×28 426×5,5 ПС-02 100/2,0 
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Таблиця 3  

Підібрані поперечні перерізи аркового елементу для максимального снігового району 

Крок, м 3 4 
Профіль Гарячекатаний Зварний Тонкостінний Гарячекатаний Зварний Тонкостінний 
Проліт, м 

12 159×5 219×2,5 ПС-04 60/1,2 180×5 244,5×3 ПС-02 80/2,0 
15 194×5 244,5×3 ПС-04 60/1,4 203×6 273×3,5 ПС-04 80/1,4 
18 203×6,5 273×3,5 ПС-04 60/1,2 219×7,5 325×4 ПС-04 80/1,4 
20 219×7 273×4,5 ПС-02 80/1,4 219×9,5 325×4 ПС-04 80/1,4 
24 219×11 355,6×4 ПС-02 80/2,0 219×15 406,4×4 ПС-03 150/2,0 

Закінчення таблиці  3  

Крок, м 5 6 
Профіль Гарячекатаний Зварний Тонкостінний Гарячекатаний Зварний Тонкостінний 
Проліт, м 

12 194×5,5 244,5×3,5 ПС-02 80/2,0 203×6 273×3,5 ПС-03 150/2,0 
15 219×6,5 273×4,5 ПС-02 80/2,0 219×8 325×4 ПС-04 80/2,0 
18 219×10 355,6×4 ПС-04 60/2,0 219×12 377×4 ПС-04 80/2,0 
20 219×13 377×4 ПС-04 60/2,0 219×16 406,4×4 ПС-04 80/2,0 
24 219×20 426×4,5 ПС-04 80/1,4 + 

ПП-04 80/1,4 219×25 426×5,5 ПС-04 80/2,0 + 
ПП-04 80/2,0 

Таблиця 4  

Вартість аркового елементу, виконаного з гарячекатаних круглих труб (грн./м2) 

 Максимальний вітровий район Максимальний сніговий район 
Крок, м 3 4 5 6 3 4 5 6 

Проліт, м 
12 980 788 664 572 1001 787 675 597 
15 1075 858 761 660 1144 952 825 769 
18 1269 1072 987 927 1320 1113 1050 979 
20 1430 1275 1177 1133 1430 1275 1239 1184 
24 1854 1772 1762 1737 1854 1697 1650 1605 

Таблиця 5  

Вартість аркового елементу, виконаного зі зварних круглих труб (грн./м2) 

 Максимальний вітровий район Максимальний сніговий район 
Крок, м 3 4 5 6 3 4 5 6 

Проліт, м 
12 877 682 589 499 910 750 635 553 
15 940 749 655 573 999 829 742 637 
18 1106 927 764 667 1106 955 800 688 
20 1237 956 826 717 1237 956 826 717 
24 1333 1075 944 889 1333 1075 944 889 

Таблиця 6  

Вартість аркового елементу, виконаного з тонкостінних оцинкованих профілів (грн./м2) 

 Максимальний вітровий район Максимальний сніговий район 
Крок, м 3 4 5 6 3 4 5 6 

Проліт, м 
12 307 241 204 189 341 338 280 341 
15 309 242 208 193 391 327 311 306 
18 337 264 233 239 377 329 312 290 
20 347 308 273 274 403 342 338 324 
24 448 367 341 304 568 587 595 548 
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В цілому, відповідно до отриманих кошто-

рисних показників чітко простежується насту-
пна тенденція – для всіх розглянутих конструк-
тивних варіантів найнижчу вартість мають ар-
кові елементи з тонкостінних оцинкованих 
профілів. Причому сталеві арки на основі без-
шовних електрозварних прямошовних труб ви-
являються приблизно на 50…80 % дорожчими, 
а арки на основі гарячедеформованих труб – в 
середньому втричі дорожчими, ніж при засто-
сування тонкостінних оцинкованих профілів. 

Також слід відмітити, що снігове наванта-
ження є більш критичним за вітрове наванта-
ження, хоча й не набагато. 

Наукова новизна та практична значимість 

Таким чином, в даній публікації визначено 
найбільш ефективний тип сталевих сортамент-
них профілів для використання в аркових спо-
рудах, що є несучими елементами каркасів лег-
ких швидкомонтованих будівель. Зокрема до-
ведено високу ефективність сучасних тонкос-
тінних оцинкованих профілів для даного типу 
конструкцій. 

З практичної точки зору в ході досліджень 
отримано інженерні дані щодо конкретних ти-
пів тонкостінних оцинкованих профілів, які 
необхідно застосовувати для несучих аркових 
елементів швидкомонтованих будівель. Дані 
представлені в зручній для користування в ін-
женерній практиці табличній формі в залежно-
сті від природно-кліматичних навантажень, 
прольотів та кроків несучих елементів каркасу 
таких будівель. 

Окремо наведені відомості щодо кошторис-
ної вартості застосування різних типів сталевих 
профілів в перерахунку на площу забудову. 
Цей показник є особливо важливим і корисним 
при проведенні практичної оцінки вартості бу-
дівництва й складання кошторисної докумен-
тації. 

Висновки 
На основі проведених досліджень стосовно 

матеріаломісткості та кошторисної вартості 
різних типів сталевих профілів для несучих ар-
кових елементів слід констатувати наступне: 

1. Найбільш економічно ефективним типом 
профілів є тонкостінні оцинковані профілі. Во-
ни дозволяють виконати сталевий каркас інже-

нерних споруд в середньому в 2…3 рази деше-
вше трубних профілів, які традиційно застосо-
вуються в якості несучих елементів транспорт-
них інженерних об’єктів. 

2. Середня вартість забудови із використан-
ням тонкостінних оцинкованих профілів стано-
вить 300…350 грн./м2 в ринкових цінах 2019 р. 
в Україні. Для трубних профілів цей показник 
коливається в межах 800…1300 грн./м2. 

3. При проведенні розрахунків несучої здат-
ності тонкостінних оцинкованих профілів об-
числена редукована площа виявляється ниж-
чою відповідно до вимог чинних вітчизняних 
норм (ДБН В.2.6-198:2014) порівняно із Євро-
пейськими стандартами (ДСТУ-Н Б EN 1993-1-
3:2012). При цьому ефективність використання 
площ перерізів за вітчизняними сортаментами 
(ТУ У В.2.6-24.3-37452010-002:2014) знахо-
диться в межах від 45 до 100 %. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТОНКОСТЕННЫХ ОЦИНКОВАННЫХ 
ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ АРОЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Цель. Выполнить инженерную оценку эффективности использования стальных тонкостенных оцинко-
ванных профилей на примере инженерной конструкции в виде арки. Сформулировать рекомендации отно-
сительно целесообразности применения таких профилей по сравнению с другими более традиционными 
видами сортаментных профилей. Методика. Для достижения поставленной цели проведена серия числен-
ных расчетов арочной конструкции, выполненной из трех типов стальных сортаментных профилей – бес-
шовных гарячедеформированных труб, электросварных прямошовных труб и тонкостенных оцинкованных 
профилей. При этом варьировались пролеты арочной конструкции в диапазоне от 12 до 24 м и шаг ее распо-
ложения в диапазоне от 3 до 6 м. Также отдельно рассматривалось действие снеговой и ветровой нагрузок в 
соответсвии с действующим стандартом Украины. Вычисления проводились методом конечных элементов 
на базе проектного комплекса Lira for Windows. Результаты. По результатам анализа и сопоставления по-
лученных данных численных расчетов установлено, что наименее затратным является применение стальных 
оцинкованных профилей, конструкции из которых для всех рассмотренных вариантов имеют наименьшую 
стоимость. Стальные арки на основе электросварных прямошовных труб оказываются приблизительно на 
50…80 % более дорогими, а арки на основе бесшовных гарячедеформированных труб – в среднем в три раза 
дороже. При этом во внимание принималась как усредненная рыночная стоимость профилей, так и стои-
мость изготовления из них арочной конструкции. Научная новизна. Определен наиболее эффективный тип 
стальных сортаментных профилей для использования в арочных сооружениях, которые являются несущими 
элементами каркасов легких быстромонтируемых зданий. В частности доказана высокая эффективность со-
временных тонкостенных оцинкованных профилей для данного типа конструкций. Практическая значи-
мость. В ходе исследований получены инженерные данные относительно конкретных типов тонкостенных 
оцинкованных профилей, которые необходимо применять для несущих арочных элементов быстромонтиру-
емых зданий. Данные представлены в удобной для использования в инженерной практике табличной форме 
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в зависимости от природно-климатических нагрузок, пролетов и шагов несущих элементов каркаса таких 
зданий. 

Ключевые слова: арочная конструкция; тонкостенный оцинкованный профиль; труба; метод конечных 
элементов; комплекс Lira for Windows 
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EFFICIENCY OF THIN-WALLED GALVANIZED PROFILES FOR ARCH 
ELEMENTS 

Purpose. To carry out an engineering estimation of the effectiveness of using steel thin-walled galvanized pro-
files on the example of an engineering structure in the form of an arch. To formulate recommendations regarding the 
appropriateness of using such profiles in comparison with other more traditional types of assortment profiles. Meth-
odology. To achieve this goal, a series of numerical calculations of an arch structure made of three types of steel 
assortment profiles – seamless hot-deformed pipes, electric-welded straight-seam pipes and thin-walled galvanized 
profiles – was carried out. At the same time, the spans of the arch structure were varied in the range from 12 to 24 m 
and the step of its arrangement in the range from 3 to 6 m. The effect of snow and wind loads was also separately 
considered in accordance with the current standard of Ukraine. The calculations were done using the finite element 
method based on the Lira for Windows project complex. Findings. According to the results of analysis and compar-
ison of the obtained data of numerical calculations, it was found that the least costly is the use of galvanized steel 
profiles, the structures of which have the lowest cost for all the variants considered. Steel arches based on electric-
welded straight-seam pipes turn out to be approximately on 50…80 % more expensive, and arches based on seam-
less hot-deformed pipes are on average in three times more expensive. At the same time, both the average market 
value of the profiles and the cost of manufacturing an arch structure from them were taken into account. Originali-
ty. The most effective type of steel assortment profiles for use in arched structures, which are the supporting ele-
ments of the frames of lightweight fast-mounted buildings, is determined. In particular, the high efficiency of mod-
ern thin-walled galvanized profiles for this type of structure has been proven. Practical value. In the course of the 
research, engineering data were obtained, regarding specific types of thin-walled galvanized profiles, which must be 
used for load-bearing arched elements of fast-mounted buildings. The data are presented in a tabular form conven-
ient for use in engineering practice, depending on the climatic loads, spans and steps of the supporting elements of 
the frame of such buildings. 

Keywords: arched structure; thin-walled galvanized profile; pipe; finite element method; complex Lira for Win-
dows 
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