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GIỚI THIỆU 

INTRODUCTION 

 

        Công ty TNHH Liên doanh Ống Thép SENDO được thành lập bởi Công ty CP Đầu 

tư – Thương mại SMC và Tập đoàn Hanwa (Nhật Bản) với nhà máy rộng 4 ha tọa lạc 

KCN Phú Mỹ 1, Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu. Với tổng vốn đầu tư 13,8 triệu USD, 

Nhà máy Sendo được đầu tư dây chuyền sản xuất với công nghệ hiện đại, đồng bộ từ Đài 

Loan & Việt Nam, chúng tôi hướng đến sản xuất và cung cấp sản phẩm ống thép đen, 

ống thép hàn mạ kẽm, ống thép mạ kẽm nhúng nóng mang thương hiệu “SENDO – ONG 

THEP VIET NHAT” với chất lượng ổn định, an toàn và bền vững được sử dụng trong 

lĩnh vực xây dựng, công nghiệp cũng như xuất khẩu. 

        Chúng tôi cam kết không ngừng đầu tư, cải tiến công nghệ sản xuất, phương pháp 

quản lý và dịch vụ nhằm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật khắt khe nhất của Quý khách hàng. 

 

         SENDO Steel Pipe JV Co., Ltd is established by SMC Trading – Investment JSC 

anh Hanwa Corporation (Japan) with the factory area of 4 hectares in Phu My 1 

Industrial Zone, Tan Thanh district, Ba Ria – Vung Tau province. With total investment 

capital of USD 13.8 million, the factory is equipped with the modern technology from 

Taiwan. Furthermore, with materials supplied by the leading steelmakers from Japan, 

Korea, Taiwan and Vietnam, we aim to produce and supply welded steel pipes, pre-

galvanized steel pipes and hot-dipped galvanized steel pipes under the trade mark 

“SENDO-ONG THEP VIET NHAT’ (SENDO – Vietnam Japan Steel Pipes) with stable 

quality, safety and sustainability which are used for construction, processing purpose as 

well as for export. 

       We are committed to constantly investing and improving our technology and service 

in order to meet the highest technical requirements from our Value Customers. 

 

                                                     CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH ỐNG THÉP SENDO 

                                                                               TỔNG GIÁM ĐỐC 

 



 

THÔNG TIN CHUNG 

 

Tên công ty : Công ty TNHH Liên Doanh Ống Thép Sendo 

Địa chỉ : Đường 1A, KCN Phú Mỹ, TT. Phú Mỹ, H. Tân Thành, BRVT 

Điện thoại : (0643) 922 882 

Fax : (0643) 922 811 

Email : info@sendopipe.vn 

Website : www.sendopipe.vn 

Vốn điều lệ : 141.040.000.000 đồng 

Diện tích mặt bằng : 40.000 m
2 

Tổng giám đốc : Trần Ngọc Tuấn 

Tư cách pháp nhân: Công ty TNHH Liên Doanh Ống Thép Sendo là đợn vị hạch toán 

độc lập có đầy đủ tư cách pháp nhân. 

Lao động : Công ty có lực lượng lao động trung bình 160 người. Trong đó, 

khoảng 25% lao động có trình độ cao đẳng, đại học trở lên. 

Công suất thiết bị : Ống thép 60.000 tấn/năm. 

Sản phẩm: 

- Ống tròn quy cách : từ DN15 ÷ DN100 (¬21,4 ÷ 114mm) 

- Ống tròn ngoài quy cách : từ OD 25.4 ÷ OD31.8mm 

- Ống vuông: 14 x 14 ÷ 50 x 50 mm 

- Ống hộp chữ nhật : từ 13 x 26 ÷ 50 x 100mm 

- Gia công kết cấu và phụ kiện thép các loại phục vụ cho công nghiệp, xây 

 dựng, dân dụng… 

Máy móc thiết bị : 

- Cán ống: Hệ thống máy móc thiết bị của hãng YUEH DENG, TAIWAN. 

mailto:info@sendopipe.vn
http://www.sendopipe.vn/
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BAN QUAN LY
CAC KHU C6NG NGHIEP

BA RIA-VONG TAU

C0ivG HOA XA H0I CHtJ NGHiA VIET NAM
D©c lap - Tqu do - H?nh phtic

GIAY CHthTG NHAN DAU TU
S6: 492022000274

Ching nh&n lan ddu: ngdy 27 thdng 04 ndm 2015
Ching nh&n thay d6i lan tlnd:  01, ngdy 02 thdng 06 ndm 2015

Cia ctr Luat Dau tu ngdy 29 thing 11 nam 2005;
Cia ctr Lust Doanh nghi?p ngdy 29 thing 11 n5m 2005;
Cia  ctr Nghi  dinh  s6  108/2006IND-CP  ngdy  22 ,thapg  9  nit  2006  ctla

Chinh phtl quy dinh chi ti6t va hu6mg din thi hinh mot s6 di6u ctia Lust Din tu;
Can  ctr  Nghi  dinh  s6  43/2010IND-CP  ngdy  15  thang  4  n5m  2010  ctla

Chinh phti v6 ding ky doanh nghiep;
Cia  ctr  Lust  Thus  thu  nhap  doanh  nghi?p  s6  14/2008/QH12  ngdy  03

thing 6 nin 2008; Luat s6 32/2013/QH13  ngay  19 thing 6 nam 2013  stla d6i,
b6  sung  m¢t  s6  di6u  ctia  Luat  Thus  thu  nhap  doanh  nghi?p;  Nghi  dinh  s6
218/2013/ND-CP ngdy 26 thing  12 n5m 2013  ctia Chinh phi quy dinh chi ti6t
va hu6mg dan thi hinh Lust thus thu nhap doanh nghi?p;

cia ctr Luat Thus xuat khau,  Thus nhap khau s6 45720057QHi 1  ngdy  14
thing 6 n5m 2005; Nghi dinh s6 87/2010/ND-CP ngdy  13 thing 8 nit 2010 ctla
Chinh phi quy dinh chi ti6t thi hanh met s6 di6u ctia Luat Thu6 xuat khau, Thus
nhap khau;

Cia ctr Nghi dinh s6 29/2008/ND-CP ngdy 14 thing 3 nil 2008 cda Chfnh
Phti  quy  dinh v6  khu  c6ng nghi?p,  khu  che  xuat va khu kinh t6;  Nghi  dinh
164/2013/ND-CP ngdy  12 thing  11  nin 2013  ctia Chinh phd v6 viec stia d6i,
sung met s6 di6u ctia Nghi dinh s6 29/2008/ND-CP ngdy 14 thing 3 nam 2008;

Can cti Quy6t dinh s6 485/TTg ngdy 29 thing 7 nil  1996 ctia The tu'chg
Chinh phi v6 vi?c thalih lap Ban Quan ly cac Khu C6ng nghi?p Ba Ria-Vting Tau;

Cia  ctr c6ng van  s6  5056/BCTKII ngdy  22 thing  5  n5m 2015  ctia 8¢
C6ng thuong v6 viec g6p y tham tra h6 so d6 nghi cfo Gidy chtrng nhan din tu
thanh lap c6ng ty TNmLien doanh 6ng th6p SENDO;      `

Can  ctr  Giay  chtrng nhan  dau tu  s6  492022000274  chiing nhan  lan  din
ngdy 27 thing 4 n5m 2015 do Ban Quan ly cac Khu c6ng nghi?p Ba Ria -Vting
Tau cap;

Cia ctr Ban d6 nghi cap Gidy chtrng nhan din tu va H6 so kem theo do
cac nha dau tu n¢p ngdy 21 thing 04 n5m 2015,

Chting nhan cac
1/.  CONG

TRU6NG BAN

nha din tu:
TY C6 PHAN DAU TU THUONG MAI  SMC;

nhan ding ky kinh doanh s6 0303522206 ngdy 18 thang 10 nam 2
hoach va Din tu Thanh ph6 H6 chi Minh cap;
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Dai di?n b6i   : 6ng NGUYEN NGQC ANH
-Chticvu       : ChtltichH¢id6ngquantri.
• Ngdy sinh    : 24/05/1957. Qu6c tich: VietNam
I  Ching  mind nhan  dan  s6:  o22266388.  Ngdy  cap:  03/04/2003.  Noi  cap:

C6ng an Thanh ph6 H6 Chi Minh.
•  Noi  clang  ky  h¢  khau  thuchg  trd:  s6  492  duchg  x6  vi6t Nghe  Hnh,

phuchg 25, quan Binh Thanh, thanh ph6 H6 Chi Minh.
Ch6 6 hi?n nay: s6 492 duchg X6 Vi6t Nghe Thi, phuchg 25, quan Binh

Thanh, thanh ph6 H6 Chi Minh.

2/. HANWA CO., LTD; Giay chthg ndan clang ky kinh doanh s61200-01-
077530 ngdy 01 thing 04 nit 1947 tai Vu phap ly Osaka;

Dai dien bdi   : Ong YOICHI SASAYAMA
-Chtrcvu       : Di6uhinhcapcaokhuvuc chauA.
•Ngdy sind     : 08/11/1961. Qu6ctich: NhatBan                      ,
-H¢  chi6u  s6:  Tzlol8427.  Ngdy  cap:  11/o6/2ol4.  Noi  cap:  Dai  sti quan

Nhat Ban tai Thai Lan.
-Noi ding ky h¢ 1chfu thuchg trd: 2-8, Kugenumatachibana, Fujisawa-city,

Kanagawa, Nhat Ban.
-Ch6 d hi?n nay: Anantara Baan Rajprasong Serviced Suites Room 812, 3

Soi Mahardlekluang 3, Rajdamri Road, Lumpinee, Pathumwan, Bangkok 10330,
Thai Lan.

Dingkythanhlapdoanhnghi?pvathpehi?ndyinrfutuv6in§idungsau:

Di6u 1: N?i dung clang ky kinh doanh:
1.  Ten  doach  nghiep:  CONG  Ty  TNIHI  LIEN  DOAI`ur  6NG  Tlrip

SENDO
Ten giao dich bang ti6ng And:  SENDO STEEL PIPE JOINT VENTURE

C OMPAr`nr LIMITED
Ten vi6t tat: sENIo
2. Loai hinh doanh nghiep: C6ng ty TNHH 2 thanh vien tr616n
3.  Dia chi tqu  s6 chinh:  duchg  lA,  Khu C6ng nghiep  Phh My I,  huy?n

Tan Thanh, tinh Ba Ria - Vting Tau, Viet Nam.
\

4. Nginh, ngh6 kinh doanh:

Ma nganh Ten nginh
Sam xuat va gia c6ng sam pham 6ng th6p Pin
cac loai va cac sin pham phu di kem ctia 6ng
th6p ham.
Thuc hien quy6n xuat khau, quy6n nhap khau
va quy6n phan ph6i bin bu6n, bin le (
gin v6i thanh lap co sd bin bu6n,  co
16) cac mat hang c6 rna HS: 7201, 72t
7204,   7205,   7206,   7207,   7209,   721
7214,   7215,   7216,   7217,72:2.i,  72:2.
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72:2:] ,  72:2id,  72:29 ,
7305,  rl306,  73Cn ,
7312,   7313,   7314,
7319,   7320,   7321,
7415,   7601,   7602,
7 6Or , 7 608 , 7 6ff9 ,

7301,   7302,   7303,   7304,
7308,   7309,   7310,   7311,
7315,   7316,   7317,   7318,

7322,   7325,  7326,  7408,
7603,   7604,   7605,  7606,
7610,   7611,   7612,   7613,

7614,  7615,  7616  va 2523  theo  quy  dinh  ctia
1uat.

m6tty5in¥i:t:ie:u:3nciaug::m±:u;gdh6±£g:v[£::£:fr::u°;:%°dsmon¢:t8r.ao%o%8oTt::
tri?u) d61a My. Trong d6:

-   C6NG   TY   C6   PHAN   DAU   TU   THUONG   MAI   SMC   gop
128.280.000.000 (met tram hal muoi tarn ty hai tram tarn muoi trieu) d6ng Vi?t

¥6agi'nth?°c¥6£u;;Fyo6(.ga°y°£:Oof(;::t;[h?£2tdr&ia)¥6ynbdig:[t:inmatvanoactaisan
I HANWA CO., LTD g6p 42.760.000.000 (b6n muoi hai ty bay tram `sau

#6un°itart},?:|iging5Yyo£?(th¥a:#[¥mgpdhua:tgra2ri:°v°6&°d°£5(uh:;.tr±eu)d6]aMybang

sau)th:£g]k%at;:8fyvc66npg£66;:i6tiun:?£ea£E%:tgu6.Pditrongv6ng36(bamuoi
6.Ngudidaidi?ntheophap,luatctiadoanhnghi?p:OngV6HoingVti
-Chtrcvu     : T6ngGiamd6c

:a:%*c¥;St±/?:7{[a9m78
-Chthg minh nhan dan s6:  025438639. Ngdy cap:  14/02/2011. Noi cap:

C6ng an Thanh ph6 H6 Chi Minh
Noi ding ky ho khau thuchg trti: 281/18 Duchg Le Quang Dinh, phuchg

7, quan Binh Thanh, thanh ph6 H6 Chi Minh
-Ch6  6 hien tai:  281/18  Duchg Le  Quang  Dinh,  phuchg  7,  quan Binh

Thanh, thinh ph6 H6 Chi Minh

Di6u 2: N¢i dung dqu an dau tur

1 . Ten du in dau tu:   NHA MAT 6NG Tlrip sENDo
2. Muc tieu va quy m6 du an:

phud['ksfincxtluaa;nvgatE[6apch6anng&aunypmh!T6inogo!hte;£g;:pcfg|o:;:acacsanphin

bu6n,-bfnhT6C(h#:n%u¥i:;:{tth¥na:']£;yc6onsn6hfnThbiu6nv,ac%u*£:a]:)P:a6cfiaant_     _ _  _ _     __ _ -,-- 11      J-^ 1 A
7209,  7211,  7213,-

7214, 7215, 7216, 7217, 7221, 7222, 7223, 7227, 7228, 7229, 7301,
7304, 7305,  7306, 7307,  7308, 7309,  7310, 7311, 7312, 7313, 7314,
7317, 7318,  7319, 7320, 7321, 7322, 7325, 7326, 7408,  7415, 7601,

hang c6 rna HS:  7201,  7202,  7203,  7204,  7205,  7206,  7207,

7604,  7605,  7606, 7607, 7608,  7609, 7610,  7611, 7612, 7613, 761
va 2523 theo quy dinh ctia phap lust.

3
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3.  Dia  di6m  thuc  hi?n  du  an:  duchg  lA,  Khu  C6ng  nghi?p  Phti  My  I,
huyen  Tan  Thanh,  tinh  Ba  Ria  -Vfing  Tau.  Dien  tich  d6t  sti  dung,khoang:
4o.ooo m2.

tramb46.nTfnugor6;n6fat:i;:)[aj62n995.#e:t.°£:ilo,0:u(£a:t::moncghf[n3T8*o]#(t2::±6%g
tri?u tarn tram nghip) d6 1a My.

Trong d6, van g6p d6 thapc hien dp an la 171.040.000.000 (met trin bay
muoi  m6t  ty  kh6ng  tram  b6n  muoi  tri?u)  d6ng  Vi?t  Nam,  tuong  duong
8.000.000 (tarn trieu) d61a My. Trong d6:

-   CONG   TY   C6   PHAN   DAU   TU   THUONG   MAI   SMC   g6p
128.280.000.000 (met tram hai muoi tarn ty hai tram tarn muoi tri?u) d6ng Viet
Nam, tuong,duong 6.000.000 (sau trieu) d6 1a My bang ti6n mat va/hoac tai san
c6 dinh, chiem 75% (bay muoi lam phil tram) v6n g6p;

I HANWA CO., LTD g6p 42.760.000.000 (b6n muoi hai ty bay tram `sau
muoi trieu) d6ng Viet Nam, tuong du`ong 2.000.000 (hai trieu) d6 1a My bang
ti6n mat, chi6m 25% (hai muoi lam phan tram) v6n g6p.

Thai han g6p  v6n:  Trong v6ng 36  (ba muoi  sau)  thang k6 tu ngdy  cap
Gidy chtrng nhan dau tu.

5. Thai hap hoat d¢ng ctla dp an la 33 (ba muoi ba) nam k6 ttr ngdy dugc
cfo Gidy chtmg nhan din tu.

6. Ti6n d¢ thuc hien dqu an:

• Hoin thand thtl tuc hanh chinh sau cap Giay chting nhan dau tu va thanh
lap b¢ may quan ly ctia C6ng ty: trong v6ng 30 ngdy.

- Tuy6n dung nhan sir: trong v6ng 60 ngdy.
- Mua sam cac thi6t bi; chuan bi va hoan thand tat ca via d6 v6 dat dai, co

s6 va xdy dirng: trong v6ng 12 -15 thing.
- Hoat d¢ng thuong in?1: ngay sau khi C6ng ty hoan tat cac thti tuc hanh

chiuli sau Gidy chthg nhan dau tu.
7. Cac un dai d6i v6i dp an:
a) Thus thu nhap doanh nghiep hing nam:
Thus suat `20°/o (hai muoi phil tram) thu nhap chiu thus trong  10 (mt{6i)

nam k6 ttr nam dau ti6n dy in dau tu ctla doanh nghiep c6 doanh thu va bang
22°/o (hai muoi hai phil tram) trong cac nam ti6p theo.

cac un dai khac v5 thus  suat thuc hien theo  quy dind ctia phap  lust v6
thu6 thu nhap doanh nghi?p.

Mi6n thus thu nhap doand nghi?p,02 (hai) nam va giam 50% (nam muoi
.£              -                                                                                  .X           `1           A

nam ti6p theo. Thai gian mien thus,

giam thu6intrc hi?n theo quy dinh ctia phap lust v6 thus thu nhap do
phin tram) s6 thus phai n¢p trong 04 (b6n)

b) Doanh nghi?p dugc mien thus nhap ktryau d6pi v6i hapg
16   Lust   Thus   xuat   khau,   Thus   n

45/200-5/QHll    ngdy    14   thang   6   nam   2005   va   Di6u    12
theo   quy   dinh   tai   Dieu

87/2010ie-CP ngdy  13 thang,8 n!m 2010 ctia Chinh pqu quy di
hanh mat s6 di6u ctla Luat Thus xuat khau, Thus nhap khau.



492022000274 (1)

8. Cac di6u ki?n rang bu¢c d6i v6i du an:

gai°t:r:tiu;;Ccnj::q;£na:£:u;y:ja::/in:g:c::;#:n:qgc:i;I;:k:]qiu::P;a;:;CIhet:h¥e:o:nli%j:o:a:=L£¥£:Eg:i:S;;h:

tticca:r:#egdq6Tab;r:]nchaoh°tft6£gnk868:goattydc¢6n:raf:an£±aenmh;hn#6££nthne%hieu?
dinh hi?n hanh.

492o2Po£!J237:4:ia#inagni££nd§:untgudyna2ytthhaayn:hj:a±£y2C#[¥gondBa:nd€uu;::;
cac Khu c6ng nghi?p Ba Ria -Vthg Tau cap.

Di6u 4: Gidy chiing nhan dau tu dugc lap thand o2 (hai) ban g6c; ol  ban

#ghi?pva~01banluntaiBanQuanlycacKhuc6ngnghi?pBa
cap cho Doanh
Ria -Vting Tau.



BAN QUA.NLY
cAc KHU CONG NGHI~P

BA RIA -VUNG TAu

CONG HOA XA HOI CHD NGHiA VI~T NAM
DQc l~p - Tl! do - H~nh phuc

GI.AV PHEP KINH DOANH
S6:492022000274-KJ)

cap ldn diLU: ngay 02 thang 06 nam 2015

Ten doanh nghi~p: CONG TY TNHH LIEN DOANH ONG TIffip SENDO.
Gi~y chung nh~n d~u tu s6 492022000274 chung nh~n l~n d~u ngay 27 thang
4 nam 2015; chung nh~n thay d&i I~n thu 01, ngay 02 thang 6 nam 2015 do
Ban Qu<~mIy cac Khu Cong nghi~p Ba Ria- Vung Tau c~p.
Bia chi tn) sO'chinh: Khu Cong nghi~p Phu My I, huy~n Tan Thanh, tinh Ba Ria -
Vung Tau.
Bugc th1Jc hi~n ho~t d9ng mua ban hang hoa va cac ho?t d9ng lien quan tr1Jc ti~p
dSn mua ban hang hoa v6'i n9i dung sau:
I. Ho~t dQng kinh doanh: Th\Ic hi~n quy~n xu~t kh~u, quy~n nh~p kh~u va quy~n
phan ph6i ban buon, ban Ie (khong g~n v6'i thanh l~p co sO'ban buon, co sO'ban Ie)
cac m~t hang co ma HS: 7201, 7202, 7203, 7204, 7205, 7206, 7207, 7209, 7211,
7213,7214,7215,7216,7217,7221,7222,7223,7227, 7228, 7229, 7301, 7302,
7303,7304,7305,7306,7307,7308,7309,7310,7311, 7312,7313,7314,7315,
7316,7317,7318,7319,7320,7321,7322,7325,7326, 7408, 7415,7601,7602,
7603,7604,7605,7606,7607,7608,7609,7610,7611, 7612, 7613, 7614, 7615,
7616 va 2523 theo quy dinh cua phap Iu~t.
Di~u ki~n rang bUQc:
- D6i v6'i nhung hang hoa thu9C di~n quim Iy chuyen nganh, Cong ty chi duQ'c th1Jc
hi~n quy~n xu~t kh~u, quy~n nh~p kh~u vaquy~n phan ph6i sau khi duQ'c co quan
quan Iy chuyen nganh c~p gi~y phep kinh doanh, gi~y tCYco gia tri tuong duong
valho~c du di~u ki~n kinh doanh theo quy dinh phap lu~t.
- Trong qua trinh ho?t d9ng, Cong ty co trach nhi~m th1Jc hi~n nghiem tuc cac ch~
d9 bao cao th6ng ke v~ ho?t d9ng mua ban hang hoa theo quy dinh hi~n hanh.
II. Co' so' ban Ie thfr nh~t: khong thanh I~p.
III. Gi~y phep nay co hi~u 11Jcth\Ic hi~n k~ ill ngay dugc c~p d~n hSt ngay 27
thang 4 nam 2048.
IV. Gi~y phep nay dugc I~p thanh 02 (hai) ban g6c: 01 ban c~p cho drnh nghi~p
va 01 ban Iuu t?i Ban Quan Iy cac Khu cong nghi~p Ba Ria-Vung Tau.



TC' KHAI

Mau s6:  08-MST

(Ban hdnh hem theo Thong tar
s6156./2013/TT-BTC   yigdy

06/11/2013  cda   8¢ Tdi chinh)

DIEU CHINH, 80 SUNG THONG TIN BANG KY THUE

Ten don vi/ca nhan: C6NG TY TNHH LIEN DOANH ON.g.THEP.~SEJN-DO.--.        ,           _   _`...-,,, T±.Ifl4ELL[.~LJ JLi/Jpr|-JE*£t/-` .-, u~
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CERTIFICATE
GIAY CHTTNG NHAN

S6:16.1s67.03-HC5

Chtimg nhQn sdn phtim:

THEP ONC TNON
M6c thdp: STK 290

(Cht tiiit sdn phd^ re* Danh muc dinh kdm)

NhZn hiQu thuong mai:

sEr€g
ONG THEPVIET_NIIAT

Sdn xutit tai;

CONC TY TNHH LIEN DOANH 6NC THEP SENDO

Dia chi:
Dudng 1A, Khu c6ng nghigp Phri M! I, th! trdn Phf My, huyQn Tdn Thdnh,

tinh Bd Rja - Vung Tau, ViCt Nam

Duoc Trung tdm Gidm dinh vd chilng nhdn hqp chudn hW quy -VietCert ddnh gid
chthng nhQn phit ho. p tiAu chudn JIS G3444: 1994.

,:
Vd drqc phdp stt dang ddu hqp chudn cia Vietcert:

VIETGERT
JIS G344421994

Phuong thtc chimg nhQn: phuong thrlc 5
6m,ng ar sii Z8/2012/TI-BKHCN ngay 12/12/2012 ctn BO tnmns B0 Khoa hac vd C6ng ngh')

Ngdy hiQu hgc: l2/01/2017
Ngdy hdt hgn: I1/01/2020

Tiutrg t6m Gi6_E ilitrh vt Chtrg nhAn Hqp chudu Hqp quy - Vietcert
123 Nguydn Dtc Trung, Quln fhanh Kh4, Thinh ph6 Dd Ndng



CERTIFICATE
GIAY CHI NG NHAN

56:16.1s67.02-HC5

Ctulng nhQn sdn phdm:

ONG THEP TRON
(Chi fiet sdn phdm xem Danh mQrc dlnh kDm)

Nhan hiQu thucrng m4i:

5E
ONG THEP VIET -NHAT

Sdnxudt tai:

CONG TY TNHH LIEN DOANH ONG THEP SENDO

Dla chi.

Dudng 1A., Khu c6ng nghi€p Phri My I, thi tr6n Phri M!, huyQn Tdn Thdnh,

tinh Bd Ria - Ving Tdu, ViQt Nam

Dreqc Trung tdm Gidm dinh vd ch*ng nhQn hqp chudn hW quy VietCert ddnh gid
chtrng nhQn phit ho. p iAu chudn BS I 387; 1985.

Vd &tqc phdp su d4ng ddu hqp chu t:

Phuong th*c chrimg nhQn: phuong thric 5

(Ih6ng tu sij 28/2012/TI-BKHCN ngdy 12/12/2012 ctn BO tnrohs BA Khoa hN vd C6ng nghQ)

Ngdy hiQu lgc: I2/01/2017
Ngdy hdt hqn: 1I/01/2020

Trutrg tam Gi6_m dinh vA Chfttrg nhAn Hqp chu6n Hqp quy - Vietc€rt
I 23 Nguyqn Dtic Tnng, Qu6r, Thonh Khe, Thanh ph6 Dd Ndng



CERTIFICATE
GIAY CHfNG NHAN

56: 16.1567.01-HC5

Chilng nhQn sdnphdm:

6Nc rHEP vuONG. 6Nc rHEP cHUNHAT
frla. tneo' a

^,. .:
Ghi ti1t sdn phdm xem Danh m4c dinh kdm)

Nhdn hi€u thuons mai:

SENI]GT
ONG THEP VIET -NHAT

Sdn xudt tai:

CONC TY TNHH LIEN DOANH ONC THN,P SENDO

Dia chi:

Duong 1A, Khu cdng nghi€p Phu My I, thi trdn Phri M!, huyQn Tdn Thdnh,

tinh Bd Rja - Vf,ng Tdu, Vi-6t Nam

Duoc Trung tdm Gidm dinh vd cht?ng nhdn h. p chudn hW q,ry VietCert ddnh gid
chting nhQn phi hgp fiAu chudn ASTM A500/A500M-07

,:Vd drqc phdp str dung ddu hqp chudn cia Vietcert:

Trung tAm GiA! diDh vt Cbftrg rh4n Hqp chu6b Hqp,quy- Vieacert
123 NguyEn Dic Tnng, fuQn kanh KhA, Thinh ph6 Dd Ndng



CERTIFICATE
GIAY cH(TNG NHAN

No.: 16.1567-03-HC5

This is to certifu that:

ROUND STEEL PIPE
Grade STK 290

(Detail ofproducts sees the attached Category I as below)
Trade mark:

5ET€g
ONG TIIEP VIET - NHAI

Manufactured by:

SENDO STEEL PIPE JOINT VENTURE
COMPANY LIMITED

Address:
No.lA Street, Phu My I Industrial Zone, Phu My Town, Tan Thanh District,

Ba Ria - Vung Tau Province, Vietnam

Has been assessed by the VietCert Certification and Inspection Centre and found to
be in conformance with standard JI9 G3444:1994.

Approved to bear Vietcert product certification mark:

VIETGERT
Jts G3444.1994

System of certification: System 5

(Circular No. 28/2012/TT-BKHCN dqted I2th December, 2012 ofthe Minister of Science and Technologt)

Authorized: I 2/01/2017

Expires: II/01/2020
Trung t6m Ci6-m itiDh vA Cbi'ng nhan Hqp chu6n Hqp quy - Vietc.rl

123 Nguyen Dtc Tuhg, Qudn Thahh Khe,Ihdnh phd Dd Ndng



CERTIFICATE
GIAY CH(TNG NHAN

No: 16.1567-02-HC5

This is to certify that;

ROTIND STEEL PIPE
(Detail ofproducts sees the attached Category I as below)

Trade mark:

SEf\ElEl
ONG THEP VIET -NHAT

Manufactur ed by:

SENDO STEEL PIPE JOINT VENTURE
COMPANY LIMITED

Address:
No.lA Street, Phu My I Industrial Zone, Phu My Town, Tan Thanh District, Ba

Ria - Vung Tau Province, Vietnam

Has been assessed by the VietCert Certification and Inspection Centre and found
to be in conformance with standard BS I 387: 1985.

Approved to bear Vietcert product certification mark;

VIETCERT
BS 1387:1985

System of certffication: System 5

(Circular No. 28/2012/TT-BKHCN dated 12th December, 2012 of the Minister of Science and Technologt)

Authorized: I 2/0 1/201 7

Expires: l1/01/2020

Trung tin Gi{E ilitrh vA Chri,ng nhAD Hqp chu6n Hqp,quy - vietcert
123 NguyAn Dtc Trung, fu'jn Thanh Kh€, Thdnh ph6 Dd Ndng



CERTIFICATE
GIAY CHTTNG NHAN

No.. 16.1567-01-HC5

This is to certify that:

SQUARE STEEL, RECTANGULAR STEEL
Grade A

(Detail ofproducts sees the attached Category I as below)
Trade mark:

5H Ei
ONG THEP VIET - NFIA1

Manufactured by:

SENDO STEEL PIPE JOINT VENTURE
COMPANY LIMITED

Address;

No.lA Street, Phu My I Industrial Zone, Phu My Town, Tan Thanh District,
Ba Ria - Vung Tau Province, Vietnam

Has been assessed by the VietCert Certification and Inspection Centre and found
to be in conformance with standard A500/A500M-07.

Approved to bear Vietcert product certification mark:

(

VIET
r,
CERT

ASTM As00/As00M-07

System of certification: System 5

(Circular No. 28/2012/TT-BKHCN dated I2'h December, 2012 ofthe Minister ofscience and Technologt)

Authorized: I 2/0 I /20 I 7

Expires: I l/01/2020

ofDirector
4{P

!,

Trutrg t6m Gidr ilinh vd Chfng nban Hqp chuAD IIQF quy - vietcert
123 Nguj€n Dtc Trung, fu6n Thanh KhA, Thdnh ph6 Dd Ndng
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Lời nói đầu 
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Điều 11; Điều 20 – Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật của Việt 

Nam. 

TCCS 01:2016/SENDO ống thép tròn hàn điện được xây dựng và 

biên soạn dựa trên TCVN, tiêu chuẩn quốc tế và được Công ty 

TNHH LIÊN DOANH ỐNG THÉP SENDO thẩm định trong quá 

trình sản xuất và công bố. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TCCS 01:2016/Sendo 

3 

 

 

Mục lục 

Lời nói đầu ................................................................................................................................... 2 

1. Phạm vi áp dụng ..................................................................................................................... 4 

2. Tài liệu viện dẫn  .................................................................................................................... 4 

3. Yêu cầu kỹ thuật .................................................................................................................... 4 

3.1. Yêu cầu về kích thước ...................................................................................................... 4 

3.2. Yêu cầu về cơ tính ............................................................................................................ 5 

3.3. Yêu cầu về cảm quan ........................................................................................................ 7 

3.4. Yêu cầu khác ..................................................................................................................... 7 

4. Phương pháp thử .................................................................................................................... 7 

5. Ghi nhãn, bảo quản, bao bì .................................................................................................... 8 

6. Phân loại chất lượng sản phẩm .............................................................................................. 9 

Phụ lục A – Kết quả thử nghiệm ống thép tròn hàn điện 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

TIÊU CHUẨN CƠ SỞ               TCCS 01:2016/Sendo 

 

 

 

 

ỐNG THÉP TRÒN HÀN ĐIỆN 

 

 

 

1. PHẠM VI ÁP DỤNG 

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại ống thép tròn hàn điện có đường kính Ø 10.3 mm 

đến Ø 323.8 mm, dùng trong kết cấu cơ khí công nghiệp xây dựng và dân dụng do CÔNG 

TY TNHH LD ỐNG THÉP SENDO sản xuất bằng phương pháp uốn ống hàn điện cao 

tần. 

2. TÀI LIỆU VIỆN DẪN 

TCVN 1830:2008, Vật liệu kim loại - Ống – Thử nén bẹp. 

TCVN 5891:2008, Vật liệu kim loại - Ống – Thử uốn. 

TCVN 5890:2008, Vật liệu kim loại - Ống – Thử nong rộng miệng. 

TCVN 197:2002, Vật liệu kim loại – Thử kéo ở nhiệt độ thường hoặc các tiêu chuẩn 

quốc tế tương đương… 

ASTM A 53:1999, Standard specification for pipe, steel black and hot-dipped, zinc-

coated welded and seamless. 

JIS G3444:2006, Carbon steel tubes for general structural purposes. 

JIS G3452:2014, Carbon steel pipes for ordinary piping. 

JIS G3466:2006, Carbon steel square and rectangular tubes for general structure. 

JIS G3131:2011, Hot-roll mild steel plates, sheet and strip. 

JIS G3132:2005, Hot-rolled carbon steel strip for pipe and tubes. 

JIS G3101:2004, Rolled steel for general structural. 

BS EN 10255:2004, Non-alloy steel tubes suitable for welding and threading-technical 

delivery conditions. 

3.YÊU CẦU KỸ THUẬT 

3.1. Yêu cầu về kích thƣớc 

3.1.1. Khối lượng lý thuyết ống tròn tính theo công thức: 

  W=0.02466.t(Dn-t) (Kg/m) 

Trong đó:      W: Khối lượng trên 1m chiều dài ống (Kg/m) 

             Dn: Đường kính ngoài của ống (mm) 

              t: Độ dày thành ống (mm) 

Khối lượng riêng của thép cacbon (C) lấy bằng 7.85 g/cm
3
  

3.1.2. Dung sai kích thước ngoài: 

Ống tròn: Đường kính ngoài, ký hiệu Dn. 
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Bảng 1: Đường kính ngoài  

Đƣờng kính ngoài Dn 

(mm) 

Dung sai Δ giới hạn 

cho phép (mm) 

Độ không tròn 

Dmax - Dmin 

< 60 ± 0.4 ≤ 0.4 

≥ 60 ± 0.01 x Dn ≤ 0.01 x Dn 

3.1.3. Dung sai độ dày thành ống (ký hiệu t: Độ dày thành ống): 
Bảng 2: Độ dày danh nghĩa 

Độ dày danh nghĩa thành ống t (mm) Dung sai Δ giới hạn cho phép (mm) 

Tất cả độ dày ống ± 0.1 x t 

3.1.4. Dung sai chiều dài ống ( ký hiệu L: Chiều dài danh nghĩa ống):  

Đối với tất cả các sản phẩm dung sai cho phép từ 0÷10 mm.  

Ống được sản xuất với nhiều loại đường kính ống, chiều dài, chiều dày thành ống với 

cấp chính xác cao hơn nếu khách hàng có yêu cầu. 

3.1.5. Độ oval ống không vượt quá giới hạn dung sai cho phép của đường kính ống. 

3.1.6. Độ không đồng đều của độ dày thành ống không vượt quá dung sai cho phép của độ 

dày thành ống. 

3.1.7. Độ cong ở từng đoạn ống không được lớn hơn 2 mm trên 1 m chiều dài ống. Trên 

tổng chiều dài 6 m độ cong ống không vượt quá 10 mm. 

3.1.8. Độ xoắn ống tròn không vượt quá 1mm trên từng đoạn chiều dài 1m, độ xoắn ống 

trên suốt chiều dài 6m không vượt quá 3mm.  
Hình 1: Độ xoắn ống 

 
 

3.2. Yêu cầu về cơ tính 

3.2.1. Vật liêu:  

Thép dùng sản xuất ống thép hàn có giới hạn bền kéo từ: 270 ÷ 550 Mpa (N/mm
2
).  

Độ giãn dài  ≥  21%.  

Tùy theo yêu cầu có thể sản xuất ống thép đen hàn điện theo các mác thép chỉ định 

trong TCVN 1765-75, TCVN 1766-75, TCVN 1659-75 hoặc theo các tiêu chuẩn quốc tế 

tương đương (giới hạn bền kéo đứt của thép căn cứ theo mác thép ghi trong phiếu kiểm tra 

chất lượng khi nhập hàng của nhà cung cấp). Khi cần thiết phải kiểm tra lại để xác minh tính 

trung thực của các phiếu kiểm tra chất lượng đó. Nếu có yêu cầu của khách hàng có thể cần 
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F

H

D
n

t

xác định cơ tính: Giới hạn bền kéo, giới hạn bền chảy và độ giãn dài tương đối của vật liệu, 

xác định thành phần hóa học. 

3.2.2. Chất lượng mối hàn: 

Đường hàn bên trong phải đảm bảo ngấu đều, liên tục, không bị đứt quãng, cho phép 

mối hàn có gờ, đường gờ phải liên tục. 

Đường hàn phía ngoài phải được làm phẳng, nhẵn, bo cung.  

3.2.3. Trong quá trình sản xuất ống phải thử một trong các yêu cầu sau: 

3.2.3.1.Thử nén bẹp ống: 

Đối với ống có đường kính từ 20mm trở lên mẫu đạt yêu cầu sau khi nén bẹp ống đến 

khoảng cách H mà không xuất hiện các vết rạn nứt trong vùng biến dạng. 

Khoảng cách H tính theo công thức:    

Dn

t

t
H





08.1

08.1
 

Trong đó: t: Độ dày 

Dn: Đường kính ngoài danh nghĩa (mm). 
Hình 2: Thử nén bẹp ( TCVN 1830:2008) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3.2. Thử uốn: 

Ống có đường kính ngoài > 60mm không cần thử uốn. Nếu có yêu cầu của bên đặt hàng 

ống > 60mm, ống sẽ được thử uốn. Bán kính uốn thỏa thuận giữa nhà sản xuất và bên đặt 

hàng. 

Mẫu thử được coi là đạt yêu cầu nếu sau khi thử uốn, với góc uốn từ 60
0 

÷ 90
0
 mà 

không xuất hiện các vết nứt, rạn trong vùng biến dạng, đường hàn không nhăn, không vỡ 

mối hàn. 
Hình 3: Thử uốn 
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Bán kính góc uốn: R = (6~8).Dn 

3.2.3.3. Thử nong (chỉ thử với ống tròn):  

Mẫu thử được coi là đạt yêu cầu nếu sau khi thử nong đến kích thước qui định, mẫu thử 

không xuất hiện các vết nứt, rạn mối hàn. 
Hình 4: Thử nong 

 
Bảng 3: Kết quả thử nghiệm mẫu điển hình 

Tên chỉ tiêu Phƣơng pháp 

thử 

Yêu cầu kiểm 

tra 

Kết quả thử 

nghiệm 

Kết 

luận 

Thử kéo (Giới hạn bền 

kéo) 
TCVN 

1830:2008 

270÷550 MPa 422 MPa Đạt 

Độ giãn dài >21% 46% Đạt 

Thử nén bẹp  Không nứt Không nứt Đạt 

Thử uốn Không nứt Không nứt Đạt 

3.3. Yêu cầu về cảm quan 

Hai đầu ống phải được cắt vuông góc, độ không vuông góc của mặt cắt đầu ống cho 

phép không vượt quá 30
’
 và làm sạch bavia các đầu ống. 

Bề mặt ống không được có vết nứt nhăn, xước, không bị phân lớp, rổ, gỉ sét, móp hay 

lủng lổ. 

Ống thép thành phẩm phải được bôi, phủ dầu chống sét. 

3.4. Yêu cầu khác 

Ống thép thành phẩm phải được bộ phận QC của công ty kiểm tra chất lượng ống thép 

phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn này. 

Khi cần lấy mẫu thử nghiệm: Số lượng lấy mẫu thỏa thuận với khách hàng cho từng lô 

sản xuất. Nếu kết quả không đạt yêu cầu  thông số nào thì phải kiểm tra lại với số lượng 

mẫu gấp đôi lấy từ lô đã thử để kiểm tra lại thông số đó. Kết quả thử lại là kết quả cuối 

cùng. 

4. PHƢƠNG PHÁP THỬ 

TCVN 1830:2008, Vật liệu kim loại - Ống – Thử nén bẹp. 

TCVN 5891:2008, Vật liệu kim loại - Ống – Thử uốn. 

TCVN 5890-1995, Vật liệu kim loại - Ống – Thử nong rộng miệng. 

TCVN 197:2002, Vật liệu kim loại – Thử kéo ở nhiệt độ thường hoặc các tiêu chuẩn 

quốc tế tương đương… 
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Qui cách/size :        

Số lượng/quantity :      

Trọng lượng/Weight : 

 

 

 

 

 

 

  

Mác thép/Grade :       

Ngày sản xuất/date  :   

Công Ty TNHH Liên Doanh  Ống Thép   

SENDO 

 Địa chỉ: Đường số 1A, KCN Phú Mỹ 1 TT  

Phú Mỹ, Tân Thành,  Bà Rịa Vũng Tàu. 

T: (84-64) 3922 882 – F: ( 84-64) 3922 881 

) 

QC 

 

 

Kiểm tra ngoại quan ống thép bằng mắt thường. 

5. GHI NHÃN, BẢN QUẢN, BAO BÌ 

Tem sản phẩm phải thể hiện đầy đủ các nội dung theo Nghị định số 89/2006/NĐ-CP 

ngày 30 tháng 8 năm 2006. 

Ống thép thành phẩm phải được bó thành từng bó hoặc tùy theo yêu cầu của khách 

hàng.  

Ống được in mặt ngoài nhãn hiệu của công ty và qui cách ống hoặc trên từng bó phải có 

tem nhận dạng sản phẩm. 

Nội dung thông tin in trên sản phẩm bao gồm 5 phần giữa các nội dung  như sau: 

Logo, tên sản phẩm, qui cách, thời gian, ngày tháng năm sản xuất 

Trong đó: 

 Logo,tên sản phẩm:                          ONG THEP VIET – NHAT 

 Thông tin kích thước : Φ đường kính ngoài X độ dày X chiều dài. 

 Thông tin  thời gian sản xuất: 

- Thời gian sản xuất: in trên sản phẩm dưới dạng:                HH:MM 

- Ngày tháng năm sản xuất: in trên sản phẩm dưới dạng:     DDMMYY 

Ví dụ:     SENDO      ONG THEP VIET - NHAT Φ 49  X 2.0 X 6000MM 10:30  12 11 15 

Ý nghĩa: Sản phẩm ống thép do CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH ỐNG THÉP 

SENDO sản xuất, đường kính ngoài Φ 49 mm, độ dày 2.0 mm, chiều dài 6000 mm, lúc 10 

giờ 30 phút ngày 12 tháng 11 năm 2015. 

Trên 1 ống in một dãy số thông tin. 

Tem sản phẩm cho từng bó (kiện) ống thép như sau: 
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Bảo quản ống thép trong điều kiện khô ráo, tránh nơi ẩm ướt, nơi có hóa chất ăn mòn, 

bụi bẩn…   

6. PHÂN LOẠI CHẤT LƢỢNG SẢN PHẨM: 

Loại A:  

- Sản phẩm đúng qui cách. 

- Không bị khuyết tật bề mặt. 

- Không bị cong vênh. 

Loại B: 

- Sản phẩm không đúng qui cách 

- Chiều dài L: 4m ≤ L < 6m 

- Bề mặt ống bao gồm các khuyết tật sau: 

+ Bề mặt ống bị cấn từng đoạn hoặc cấn suốt chiều dài ống, bị trầy xướt nặng không 

thể xử lý được. 

+ Bị cong, vặn xử lý lại nhiều lần nhưng không đạt. 

+ Hở hàn 3 điểm trên ống 6m (mỗi điểm hở hàn ≤ 15mm). 

+ Hở hàn ≤ 0.5m ngay ở đầu ống (đối với nguyên liệu HR, Mạ kẽm từ qui cách 40 x 

80 trở lên thì tận dụng cắt thành hàng qui cách có chiều dài ≥ 4m). 

+ Đường hàn bị lạng, chồng, lệch mí (không hở hàn). 

+ Đường hàn bị răng cưa, nhăn dợn nặng. 

+ Đường hàn bị lõm sâu và gờ cạnh nặng. 

+ Các trường hợp khác không thể phán định loại B thì lập phiếu đề xuất hướng xử lý 

phù hợp. 

Loại C: Sản phẩm không áp dụng tiêu chuẩn này. 
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Lời nói đầu 

TCCS 02:2016/SENDO được xây dựng theo quy định tại khoản 3 

Điều 11; Điều 20 – Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật của Việt 

Nam. 

TCCS 02:2016/SENDO ống thép vuông, chữ nhật hàn điện được 

xây dựng và biên soạn dựa trên TCVN, tiêu chuẩn quốc tế và được 

Công ty TNHH LIÊN DOANH ỐNG THÉP SENDO thẩm định 

trong quá trình sản xuất và công bố. 
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TIÊU CHUẨN CƠ SỞ               TCCS 02:2016/Sendo 

 

 

 

 

 

ỐNG THÉP VUÔNG, CHỮ NHẬT HÀN ĐIỆN 

 

 

 

1. PHẠM VI ÁP DỤNG 

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các loại ống thép vuông, chữ nhật hàn điện và các dạng đặc 

biệt khác dùng trong kết cấu cơ khí công nghiệp xây dựng và dân dụng do CÔNG TY 

TNHH LD ỐNG THÉP SENDO sản xuất bằng phương pháp uốn ống hàn điện cao tần. 

2. TÀI LIỆU VIỆN DẪN 

TCVN 197:2002, Vật liệu kim loại – Thử kéo ở nhiệt độ thường hoặc các tiêu chuẩn 

quốc tế tương đương… 

ASTM A 53:1999, Standard specification for pipe, steel black and hot-dipped, zinc-

coated welded and seamless. 

JIS G3444:2006, Carbon steel tubes for general structural purposes. 

JIS G3452:2014, Carbon steel pipes for ordinary piping. 

JIS G3466:2006, Carbon steel square and rectangular tubes for general structure. 

JIS G3131:2011, Hot-roll mild steel plates, sheet and strip. 

JIS G3132:2005, Hot-rolled carbon steel strip for pipe and tubes. 

JIS G3101:2004, Rolled steel for general structural. 

BS EN 10255:2004, Non-alloy steel tubes suitable for welding and threading-technical 

delivery conditions. 

3.YÊU CẦU KỸ THUẬT 

3.1. Yêu cầu về kích thƣớc 

3.1.1. Khối lượng lý thuyết ống thép vuông, ống thép chữ nhật tính theo công thức: 

  W=0.0157.t(A+B-u.t) (Kg/m) 

Trong đó:      W: Khối lượng trên 1m chiều dài ống (Kg/m) 

             A,B: Đường kính ngoài của ống (mm) 

              t: Độ dày thành ống (mm) 

   u: Hệ số r uốn của 2 cạnh ống (u ≤ 3.287) 

Khối lượng riêng của thép cacbon (C) lấy bằng 7.85 g/cm
3
  

3.1.2. Dung sai kích thước ngoài: 

Ống vuông: cạnh, ký hiệu: a 

Ống chữ nhật, ống oval, ống chữ D: chiều rộng x chiều dài, ký hiệu: axb 
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Bảng 1: Kích thước ngoài danh nghĩa   

Đƣờng kính ngoài a,axb 

(mm) 

Dung sai Δ giới hạn cho phép 

(mm) 

Độ lồi, lõm  

(mm) 

<    60 ± 0.4 ≤ 0.3 

≥    60 ± 0.01 x (a,b) ≤ 0.5 

3.1.3. Dung sai độ dày thành ống (ký hiệu t: Độ dày thành ống): 
Bảng 2: Độ dày danh nghĩa 

Độ dày danh nghĩa thành ống t (mm) Dung sai Δ giới hạn cho phép (mm) 

Tất cả độ dày ống ± 0.1 x t 

3.1.4. Dung sai chiều dài ống ( ký hiệu L: Chiều dài danh nghĩa ống):  

Đối với tất cả các sản phẩm dung sai cho phép từ 0÷10 mm.  

Ống được sản xuất với nhiều loại đường kính ống, chiều dài, chiều dày thành ống với 

cấp chính xác cao hơn nếu khách hàng có yêu cầu. 

3.1.5. Độ không vuông góc các cạnh của tiết diện ống không được vượt quá  ±30
’
.
 

3.1.6. Độ không đồng đều của độ dày thành ống không vượt quá dung sai cho phép của độ 

dày thành ống. 

3.1.7. Độ cong ở từng đoạn ống không được lớn hơn 2 mm trên 1 m chiều dài ống.Trên tổng 

chiều dài 6 m độ cong ống không vượt quá 10 mm. 

3.1.8. Độ xoắn ống tròn không vượt quá 1mm trên từng đoạn chiều dài 1m, độ xoắn ống 

trên suốt chiều dài 6m không vượt quá 3mm.  
Hình 1: Độ xoắn ống 

 
3.1.9. Bán kính góc uốn tại hai cạnh thẳng của ống vuông, chữ nhật, không vượt quá 3 lần 

chiều dày thành ống (r=s ≤ 3.t).  
Hình 2: Bán kính r của ống 

S
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3.2. Yêu cầu về cơ tính 

3.2.1. Vật liêu:  

Thép dùng sản xuất ống thép hàn có giới hạn bền kéo từ: 270 ÷550 Mpa (N/mm
2
).  

Độ giãn dài  ≥  21%.  

Tùy theo yêu cầu có thể sản xuất ống thép đen hàn điện theo các mác thép chỉ định 

trong TCVN 1765-75, TCVN 1766-75, TCVN 1659-75 hoặc theo các tiêu chuẩn quốc tế 

tương đương (giới hạn bền kéo đứt của thép căn cứ theo mác thép ghi trong phiếu kiểm tra 

chất lượng khi nhập hàng của nhà cung cấp). Khi cần thiết phải kiểm tra lại để xác minh tính 

trung thực của các phiếu kiểm tra chất lượng đó. Nếu có yêu cầu của khách hàng có thể cần 

xác định cơ tính: Giới hạn bền kéo, giới hạn bền chảy và độ giãn dài tương đối của vật liệu, 

xác định thành phần hóa học. 

Tên chỉ tiêu Phƣơng pháp 

thử 

Yêu cầu kiểm 

tra 

Kết quả thử 

nghiệm 

Kết 

luận 

Thử kéo (Giới hạn 

bền kéo) 
TCVN 

1830:2008 

270÷550 MPa 422 MPa Đạt 

Độ giãn dài ≥21% 32,2% Đạt 

3.2.2. Chất lượng mối hàn: 

Đường hàn bên trong phải đảm bảo ngấu đều, liên tục, không bị đứt quãng, cho phép 

mối hàn có gờ, đường gờ phải liên tục. 

Đường hàn phía ngoài phải được làm phẳng, nhẵn.  

3.3. Yêu cầu về cảm quan 

Hai đầu ống phải được cắt vuông góc, độ không vuông góc của mặt cắt đầu ống cho 

phép không vượt quá 30
’
 và làm sạch bavia các đầu ống. 

Bề mặt ống không được có vết nứt nhăn, xước, không bị phân lớp, rổ, gỉ sét, móp hay 

lủng lổ. Bề mặt ống phải phẳng. 

Ống thép thành phẩm phải được bôi, phủ dầu chống sét. 

3.4. Yêu cầu khác 

Ống thép thành phẩm phải được bộ phận QC của công ty kiểm tra chất lượng ống thép 

phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn này. 

Khi cần lấy mẫu thử nghiệm: Số lượng lấy mẫu thỏa thuận với khách hàng cho từng lô 

sản xuất. Nếu kết quả không đạt yêu cầu  thông số nào thì phải kiểm tra lại với số lượng 

mẫu gấp đôi lấy từ lô đã thử để kiểm tra lại thông số đó. Kết quả thử lại là kết quả cuối 

cùng. 

4. PHƢƠNG PHÁP THỬ 

TCVN 197:2002, Vật liệu kim loại – Thử kéo ở nhiệt độ thường hoặc các tiêu chuẩn 

quốc tế tương đương… 

Kiểm tra kích thước bằng các dụng cụ đo, calip kiểm tra giới hạn đo có độ chính xác 

phù hợp với dung sai kích thước cho phép. 

Kiểm tra ngoại quan ống thép bằng mắt thường. 

5. GHI NHÃN, BẢN QUẢN, BAO BÌ 

Tem sản phẩm phải thể hiện đầy đủ các nội dung theo Nghị định số 89/2006/NĐ-CP 

ngày 30 tháng 8 năm 2006. 

Ống thép thành phẩm phải được bó thành từng bó hoặc tùy theo yêu cầu của khách 

hàng.  
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Qui cách/size :        

Số lượng/quantity :      

Trọng lượng/Weight : 

 

 

 

 

 

 

  

Mác thép/Grade :       

Ngày sản xuất/date  :   

Công Ty TNHH Liên Doanh  Ống Thép   

SENDO 

 Địa chỉ: Đường số 1A, KCN Phú Mỹ 1 TT  

Phú Mỹ, Tân Thành,  Bà Rịa Vũng Tàu. 

T: (84-64) 3922 882 – F: ( 84-64) 3922 881 

) 

QC 

 

 

Ống được in mặt ngoài nhãn hiệu của công ty và qui cách ống hoặc trên từng bó phải có 

tem nhận dạng sản phẩm. 

Nội dung thông tin in trên sản phẩm bao gồm 5 phần giữa các nội dung  như sau: 

Logo, tên sản phẩm, qui cách, thời gian, ngày tháng năm sản xuất 

Trong đó: 

 Logo,tên sản phẩm:                          ONG THEP VIET – NHAT 

 Thông tin kích thước : Kích thước ngoài hai cạnh X độ dày X chiều dài 

 Thông tin  thời gian sản xuất: 

- Thời gian sản xuất: in trên sản phẩm dưới dạng:                HH:MM 

- Ngày tháng năm sản xuất: in trên sản phẩm dưới dạng:     DDMMYY 

Ví dụ: SENDO    ONG THEP VIET – NHAT    30 X 60 X 2.0 X 6000MM   10:30   12 11 15. 

Ý nghĩa: Sản phẩm ống thép do CÔNG TY TNHH LIÊN DOANH ỐNG THÉP SENDO 

sản xuất, kích thước ngoài 30x60 mm, độ dày 2.0 mm, chiều dài 6000 mm, lúc 10 giờ 30 

phút ngày 12 tháng 11 năm 2015. 

Trên 1 ống in một dãy số thông tin. 

Tem sản phẩm cho từng bó (kiện) ống thép như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảo quản ống thép trong điều kiện khô ráo, tránh nơi ẩm ướt, nơi có hóa chất ăn mòn, 

bụi bẩn…   

6. PHÂN LOẠI CHẤT LƢỢNG SẢN PHẨM: 

Loại A:  
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- Sản phẩm đúng qui cách. 

- Không bị khuyết tật bề mặt. 

- Không bị cong vênh. 

Loại B: 

- Sản phẩm không đúng qui cách 

- Chiều dài L: 4m ≤ L < 6m 

- Bề mặt ống bao gồm các khuyết tật sau: 

+ Bề mặt ống bị cấn từng đoạn hoặc cấn suốt chiều dài ống, bị trầy xướt nặng không 

thể xử lý được. 

+ Bị cong, vặn xử lý lại nhiều lần nhưng không đạt. 

+ Hở hàn 3 điểm trên ống 6m (mỗi điểm hở hàn ≤ 15mm). 

+ Hở hàn ≤ 0.5m ngay ở đầu ống (đối với nguyên liệu HR, Mạ kẽm từ qui cách 

40x80 trở lên thì tận dụng cắt thành hàng qui cách có chiều dài ≥ 4m). 

+ Đường hàn bị lạng, chồng, lệch mí (không hở hàn). 

+ Đường hàn bị răng cưa, nhăn dợn nặng. 

+ Đường hàn bị lõm sâu và gờ cạnh nặng. 

+ Các trường hợp khác không thể phán định loại B thì lập phiếu đề xuất hướng xử lý 

phù hợp. 

Loại C: Sản phẩm không áp dụng tiêu chuẩn này. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUI CACH SAN XUAT
A V A I L A B L E  S I Z E  R A N G E

R

ÔNG TRÒN/ ROUND TUBE

D(mm)

T(mm) Chiều dài
(Length)0.6 0.80.7 0.9 1.11.0 1.2 1.4 1.5 1.81.6 2.0 2.52.3 2.6 3.02.8 3.2 4.03.6 4.5 5.0 5.5 6.04.8

(21) 21.2

25.4

26.7 (27)

33.5 (33.8)

(42) 42.2

48.3 (48.6)

59.9 (60.3)

75.6 (76.3)

3m-8m

3m-8m

3m-8m

3m-12m

3m-12m

3m-12m

3m-12m

3m-12m

Tiêu chuẩn(Standard):
TCCS 01:2016/SENDO - ASTM A53 – 2001/ JIS G3444 – 1995/ BS 1387 – 1985 (EN 10255)

*Logo & Thương hiệu SENDO cùng qui cách luôn được in rõ ràng trên thân ống
(Logo & speci�cations are always printed on Steel Pipes)

(LOGO - Trade Mark) (Time) (Date) (Standard)
LOGO - Thương Hiệu

(Dimension)
Quy Cách Giờ Ngày SX Tiêu Chuẩn



R

QUI CACH SAN XUAT
A V A I L A B L E  S I Z E  R A N G E

ÔNG VUÔNG/ SQUARE TUBE

A1 x A2
(mm)

T(mm)
Chiều dài
(Length)0.6 0.80.7 0.9 1.11.0 1.2 1.4 1.5 1.81.6 2.0 2.52.3 2.6 3.02.8 3.2 4.03.6 4.5 5.0 5.5 6.0

14 x 14

20 x 20

25 x 25

30 x 30

40 x 40

50 x 50

3m-8m

3m-8m

3m-8m

3m-8m

3m-12m

3m-12m

ÔNG HÌNH CHU NHÂT/ RECTANGULAR TUBE

A1 x A2
(mm)

T(mm)
Chiều dài
(Length)0.6 0.80.7 0.9 1.11.0 1.2 1.4 1.5 1.81.6 2.0 2.52.3 2.6 3.02.8 3.2 4.03.6 4.5 5.0 5.5 6.0

3m  - 8m

3 m - 8m

3m - 12m

3m - 12m

4m - 12m

4m - 12m

13 x 26

20 x 40

25 x 50

30 x 60

40 x 80

50 x 100

Tiêu chuẩn(Standard):
TCCS 02:2016/SENDO - ASTM A500 – 1993/ JIS G3466 – 2001/ TCVN

Tiêu chuẩn(Standard):
 TCCS 02:2016/SENDO - ASTM A500 – 1993/ JIS G3466 – 2001/ TCVN

*Logo & Thương hiệu SENDO cùng qui cách luôn được in rõ ràng trên thân ống
(Logo & speci�cations are always printed on Steel Pipes)

(Time)
Giờ

(Date) (Standard)
Ngày SX Tiêu Chuẩn

(LOGO - Trade Mark)
LOGO - Thương Hiệu (Dimension)

Quy Cách



 

 

DANH SÁCH CÁC DỰ ÁN CÔNG TY SENDO ĐÃ THAM GIA 

PERFORMING SENDO’S  PROJECTS LIST 

 

No PROJECT MAIN CONSTRUCTION COMMODITY LINES 

From 2015 to 2016 

1 

Hàng xuất khẩu qua 

Thái Lan   

/Export to Thailand 

SIAM 

Ống Thép đen & Mạ kẽm 

Các Loại  

/ Black steel pipes & Pre-

galvanized  

2 

Hàng xuất khẩu qua 

Cam pu chia 

/Export to Cambodia 

Công Ty XD Trung Quốc 
Ống Thép đen / Black 

steel pipes  

3 
Land Mark 3 – 

Vinhome Tân cảng 

Công ty CP Xây Dựng 

DELTA  

Ống Thép mạ kẽm  

/ Pre-galvanized 

4 
First team & Luthai 

Factory 

Công Ty CP Xây Dựng 

Ricons 

 

Ống Thép mạ kẽm  

/ Pre-galvanized 

5 Vinhome – Tân cảng 
Công Ty CP Đầu tư XD Uy 

Nam ( Unicons) 

Ống Thép mạ kẽm  

/ Pre-galvanized 

6 Sala Đại Quang Minh Cotecons 
Ống Thép mạ kẽm  

/ Pre-galvanized 

7 
Nhiệt điện Vĩnh Tân – 

Bình Thuận 

Công Ty TNHH Sài Gòn 

CNT 

Ống Thép đen / Black 

steel pipes 

8 
Cao tốc Long thành – 

Giầu dây 

Công Ty CP Kỹ Thuật Đông 

Phương 

Ống Thép đen / Black 

steel pipes 

 

 Phú mỹ, ngày 30 tháng 06 năm 2016 

          P. TỔNG GIÁM ĐỐC 
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Phụ lục A 
Kết quả thử nghiệm ống thép tròn hàn điện 
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Phụ lục A 
Kết quả thử nghiệm ống thép vuông, chữ nhật hàn điện 
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