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A- Uốn thép  KKhhảả  nnăănngg  cchhoo  pphhéépp  uuốốnn  ccủủaa  tthhéépp  pphhụụ  tthhuuộộcc  vvààoo::    

11..  MMáácc  tthhéépp..        
2. ĐĐưườờnngg  kkíínnhh  tthhaannhh  tthhéépp.. 

ĐĐưườờnngg  kkíínnhh  ggốốii  uuốốnn  nnhhỏỏ  hhơơnn  ttiiêêuu  cchhuuẩẩnn  qquuii  đđịịnnhh  tthhìì  tthhéépp  ccóó  kkhhảả  nnăănngg  nnứứtt  ggããyy..  

  

  

 

  

  

  

ĐĐƯƯỜỜNNGG  KKÍÍNNHH  GGỐỐII  UUỐỐNN  CCỦỦAA  MMỘỘTT  SSỐỐ  MMÁÁCC  TTHHÉÉPP  

SSốố  tthhứứ  
ttựự  

MMáácc  tthhéépp  ((gghhii  
ttrrêênn  tthhaannhh  tthhéépp))  

ĐĐưườờnngg  kkíínnhh  ddaannhh  nngghhĩĩaa  ((gghhii  ttrrêênn  

tthhaannhh  tthhéépp  dd  mmmm))  
ĐĐưườờnngg  kkíínnhh  ggốốii  uuốốnn  TTiiêêuu  cchhuuẩẩnn  áápp  ddụụnngg  

11  SSDD229955AA  1100,,  1133,,  1166  33  dd  JJIISS  GG  33111122  
22  SSDD229955AA  1199,,2222,,2255,,2299,,3322,,3355,,3388,,4411  44  dd  JJIISS  GG  33111122  
33  SSDD339900  1100,,1133,,1166,,1199,,2222,,2299,,3322,,3355,,3388,,4411  55  dd  JJIISS  GG  33111122  
          

44  CCBB330000  1100,,1122,,1144,,1166  33  dd  TTCCVVNN  11665511--22::22000088  
55  CCBB330000  1188,,2200,,2222,,2255,,2288,,3322,,3366,,4400  44  dd  TTCCVVNN  11665511--22::22000088  
66  CCBB440000  1100,,1122,,1144,,1166  44  dd  TTCCVVNN  11665511--22::22000088  
77  CCBB440000  1188,,2200,,2222,,2255,,2288,,3322,,3366,,4400  55  dd  TTCCVVNN  11665511--22::22000088  
          

88  GGrr  6600  1100,,1133,,1166  33..55  dd  AASSTTMM  AA  661155//AA  661155MM  
99  GGrr  6600  1199,,2222,,2255  55  dd  AASSTTMM  AA  661155//AA  661155MM  
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B- Buộc nối thép  NNggooạạii  ttrrừừ  vvịị  ttrríí  nnốốii  tthhéépp  vvàà  nnssốố  nnăănngg  cchhoo  pphhéépp  uuốốnn  ccủủaa  tthhéépp  pphhụụ  tthhuuộộcc  vvààoo::    

11..  ĐĐưườờnngg  kkíínnhh  tthhaannhh  tthhéépp..        
2. CChhiiềềuu  ddààii  bbuuộộcc  nnốốii  ttôôii  tthhiiểểuu.. 

ĐĐưườờnngg  kkíínnhh  ggốốii  uuốốnn  nnhhỏỏ  hhơơnn  ttiiêêuu  cchhuuẩẩnn  qquuii  đđịịnnhh  tthhìì  tthhéépp  ccóó  kkhhảả  nnăănngg  nnứứtt  ggããyy..  

TThhéépp  vvằằnn::  kkhhôônngg  ccầầnn  uuốốnn  mmóócc  

TThhéépp  ttrròònn  ttrrơơnn::  

          ĐĐưườờnngg  kkíínnhh  tthhaannhh  tthhéépp  ttừừ    1122mmmm  ttrrởở  xxuuốốnngg  tthhìì  đđưườờnngg  kkíínnhh  mmóócc  bbằằnngg  22..55  llầầnn  đđưườờnngg  kkíínnhh  tthhaannhh  tthhéépp  

    ĐĐưườờnngg  kkíínnhh  tthhaannhh  tthhéépp  llớớnn  hhơơnn  1122mmmm  tthhìì  đđưườờnngg  kkíínnhh  mmóócc  bbằằnngg  55  llầầnn  đđưườờnngg  kkíínnhh  tthhaannhh  tthhéépp  

  

 

  

    CChhiiềềuu    ddààii  nnốốii  bbuuộộcc  ttốốii  tthhiiểểuu  

  

CChhiiềềuu  ddààii  nnốốii  bbuuộộcc  ttốốii  tthhiiểểuu  LL  
VVùùnngg  cchhịịuu  kkééoo  VVùùnngg  cchhịịuu  nnéénn  LLooạạii  tthhéépp  

DDầầmm  hhooặặcc  ttưườờnngg  KKếếtt  ccấấuu  kkhháácc  ĐĐầầuu  ccốốtt  tthhéépp  ccóó    mmóócc  ĐĐầầuu  ccốốtt  tthhéépp  kkhhôônngg  ccóó  mmóócc  
TThhéépp  ttrròònn  ttrrơơnn  ccáánn  nnóónngg  4400dd  3300dd  2200dd  3300dd  
TThhéépp  vvằằnn  ccáánn  nnóónngg  4400dd  3300dd  --  2200dd  
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C- Hàn nối thép  

NNếếuu  hhàànn  11  pphhííaa,,  cchhiiềềuu  ddààii  tthhéépp  cchhồồnngg  đđểể  hhàànn  llớớnn  ggấấpp  1100  llầầnn  đđưườờnngg  kkíínnhh  tthhaannhh  tthhéépp    LL  ==1100dd  ..  

NNếếuu  hhàànn  22  pphhííaa,,  cchhiiềềuu  ddààii  tthhéépp  cchhồồnngg  đđểể  hhàànn  llớớnn  ggấấpp  55  llầầnn  đđưườờnngg  kkíínnhh  tthhaannhh  tthhéépp    LL  ==55dd.. 

 

 

D -Thông tin cảnh báo khi sử dụng Thép  

- Khi uốn thép phải sử dụng gối uốn đúng đường kính theo từng chủng loại thép, theo qui định của Tiêu chuẩn. Nếu dùng sai gối uốn ( gối 
uốn nhỏ) có thể  gây nứt gãy cho sản phẩm thép. 
- Sử dụng các chủng loại thép theo đúng thiết kế của công trình để đảm bảo chất lượng và kết cấu công trình. 
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E -Hướng dẫn bảo quản thép thành phẩm 

- Trong kho chứa thép không được để hóa chất (axit, bazơ, muối) và không được để vật liệu thể khí như CO2, SO2, H2O, v.v… 

 - Thép xếp trong kho phải kê trên đà gỗ hoặc đà bằng bê-tông có đệm gỗ lót ở trên, cách mặt đất ít nhất là 10cm đối với kho nền xi-măng, 
và phải kê cao cách mặt đất ít nhất là 30cm kho nền đất. 

 - Nếu là loại thép có thể bảo quản ngoài trời được thì phải kê một đầu cao một đầu thấp, nền bãi phải cứng, không có cỏ mọc, mức chênh 
lệch chỉ cần khoảng 5cm. 

 - Không nên để lẫn lộn thép gỉ vào một chỗ với thép chưa gỉ. Các loại gỉ phải chọn xếp riêng để lau chùi thật sạch.  

- Thép gỉ sau khi làm sạch phải kiểm tra lại tiết diện thực tế, khối lượng sau khi làm sạch (thường khối lượng còn lại sau khi làm sạch các 
tiêu chuẩn xây dựng cho không nhỏ hơn 98% khối lượng xuất xưởng)..  

* Hạn sử dụng của sản phẩm thép, tùy thuộc vào cách bảo quản và môi trường đặt thép. 

 

  


