Thép Không gỉ - Ống, Van
và Phụ kiện

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Stainless steel - Tube, Valve
& Fitting

ỐNG CÔNG NGHIỆP
Chủng loại

Tiêu chuẩn

Qui cách
kích thước

Ống đúc và ống hàn công
nghiệp

ASTM-A312,
JIS G3459

DN8-DN1200/
SCH5-SCH80

Ống thực phẩm vi sinh theo
tiêu chuẩn DIN, SMS, ISO...

DIN11850, 11851, 11852...

DN8-DN150/
1.5-2 mm

Ống trao đổi nhiệt

ASTM-A269

DN6-DN50

Chủng loại

Tiêu chuẩn

Qui cách
kích thước

Mác thép

Ứng dụng

Van nối ren (bi 1PC, 2PC,
3PC, Y lọc, một chiều, cửa,
hơi...)

ASTM-A351
(BSPT)

DN8-DN100

SUS 304, 316

Dùng trong môi trường nước, hóa chất, dầu khí... Môi
trường áp suất cao, nhiệt độ cao.

Van nối bích (bi 1PC, 2PC,
3PC, Y lọc, một chiều, cửa,
hơi, an toàn...)

JIS5K-40K
ANSI#150-600

DN25-DN300

SUS 304, 316

Dùng trong môi trường nước, hóa chất...

Van điều khiển điện, khí

ASTM-A351/
JIS5K-40K/
ANSI #150-600

DN15-300

SUS 304, 316

Dùng trong các hệ thống điều khiển tự động và môi trường
cách nhiệt.

Van và phụ kiện vi sinh (cút,
tê, côn zacco, van bướm, van
một chiều, bích...)

ASTM-A270,
DIN11850, 11851, 11852

DN15-DN150

SUS 304, 316

Dùng trong ngành công nghiệp thực phẩm (bia, rượu,
nước giải khát, sữa...)

Van dao, van xả khí, van
kim... Các loại van đặc biệt.

JIS5K-40K,
ANSI #150-600,
DIN2631, 2632

DN15-DN600

SUS 304, 316

Dùng trong môi trường nước, hóa chất, dầu khí (áp suất
cao, nhiệt độ cao)... Môi trường đặc biệt.

Mác thép

Ứng dụng

Mác thép
SUS 304, 304L, 316,
316L, 310S

Ứng dụng

Các loại Ống bằng Thép Không gỉ ngày càng được sử
dụng rộng rãi hơn trong nhiều ngành dân dụng và công
nghiệp khác nhau. Các Ống Thép Không gỉ này có các tính
năng vượt trội hẳn so với các loại ống thép thông thường
do tính năng chống gỉ, chịu áp lực và trường tồn với thời
gian, và đặc biệt là an toàn với thực phẩm. Chính vì vậy các
ứng dụng cho Ống, Van, Phụ kiện bằng Thép Không gỉ
thường được sử dụng cho các công trình có yêu cầu cao
về độ bền cũng như khả năng chống chọi với môi trường
khắc nghiệt (các hệ thống cấp nước, các công trình dầu
khí), sử dụng trong các ngành công nghiệp như công
nghiệp thực phẩm (ống dẫn nước ngọt, ống dẫn trong các
nhà máy sữa, bia), cho đến các ngành công nghiệp nặng
như như nhà máy giấy, nhà máy hóa chất và cả cho các
ngành công nghiệp đóng tàu, các giàn khoan dầu khí ngoài
biển và các công trình lọc hóa dầu, v.v

Dùng trong môi trường nước, hóa chất, dầu khí... Môi
trường áp suất cao, nhiệt độ cao, chịu mài mòn.

SUS 304, 316

Dùng trong ngành công nghiệp thực phẩm (bia, rượu,
nước giải khát, sữa...).

SUS 304L, 316L

Dùng trong các ngành công nghiệp mía đường, hệ thống
ống trao đổi nhiệt.

VAN CÔNG NGHIỆP

PHỤ KIỆN ĐƯỜNG ỐNG
Chủng loại

Tiêu chuẩn

Qui cách
kích thước

Phụ kiện hàn/ đúc (cút, tê, tê
thu, côn thu, zacco, thập...)

ASTM-A403,
JIS B2313

DN8-DN600/
SCH5-SCH80

Phụ kiện ren (cút, tê, côn,
zacco, măng xông, kép, đầu
bịt...)

ASTM-A351
(BSPT)

DN10-DN100

SUS 304, 316

Dùng trong môi trường nước, hóa chất...

Mặt bích phẳng FF/ RF, bích
đặc...

JIS5K-40K
ANSI#150-600
DIN2631-2632-2633-2635...

DN15-DN600

SUS 304, 316

Dùng để kết nối các tuyến ống trong môi trường nước, hóa
chất, dầu khí có áp suất cao...

Cút hàn - đúc, tê hàn - đúc,
zacco, khớp tháo nhanh...
Vi sinh

DIN11850, 11851, 11852,
SMS

DN15-DN150

SUS 304, 316

Dùng trong ngành công nghiệp thực phẩm (bia, rượu,
nước giải khát, sữa...)

SUS 304, 316, 304L,
316L

Dùng trong môi trường nước, hóa chất, dầu khí... Môi
trường áp suất cao, nhiệt độ cao, chịu mài mòn.

ThyssenKrupp Materials Vietnam cung cấp đầy đủ tất cả các mặt
hàng Ống, Van, Phụ kiện bằng Thép Không gỉ, kể cả ống hàn và
ống đức theo các hệ tiêu chuẩn ASTM của Mỹ, JIS của Nhật, DIN
của Đức… bằng các loại nguyên liệu khác nhau, như SUS 304 cho
các ứng dụng tiêu chuẩn, và cả SUS 316/316L cho các ứng dụng
có yêu cầu đặc biệt về môi trường và hóa chất, v.v..
Các loại Ống, van và Phụ kiện bằng Thép không gỉ chuyên dùng
cho các ngành thức uống và thực phẩm với các yêu cầu khắc khe
về chất lượng và an toàn cho người sử dụng cũng là thế mạnh của
chúng tôi.
Theo yêu cầu của khách hàng, chúng tôi cung cấp mặt hàng Ống,
Van, Phụ kiện với các kích thước đường kính khác nhau, chiều dài
thông thường và đặc biệt, độ dày đa dạng, chi tiết kỹ thuật theo các
hệ tiêu chuẩn khác nhau, từ yêu cầu cho lô hàng có kích thước lớn
cho đến từng ống với kích thước và chi tiết nhỏ. Với mối quan hệ
lâu dài với nhiều đối tác và tập đoàn ThyssenKrupp trên toàn cầu
trong lĩnh vực này, ThyssenKrupp Materials Vietnam chúng tôi tự tin
sẵn sàng phục vụ khách hàng và đáp ứng mọi yêu cầu cao nhất.

ThyssenKrupp Materials Vietnam
Lô II-1, đường số 1, KCN Tân Bình, quận Tân Phú, Tp HCM
Số bưu cục 760000 - ĐT: +84 8 3816 3333 - Fax: +84 8 5435 5722
www.tkmvietnam.com.vn info@tkmvietnam.com.vn

ThyssenKrupp Materials Vietnam là công ty 100%
vốn đầu tư nước ngoài của tập đoàn ThyssenKrupp
Materials International GmbH, CHLB Đức.
Chúng tôi hoạt động cung cấp nguyên vật liệu đặc
biệt là các loại thép không gỉ, nhôm, đồng và thép
chuyên dụng chất lượng cao.
ThyssenKrupp Materials Vietnam luôn đảm bảo
cung cấp cho khách hàng đúng chủng loại, đúng
tiêu chuẩn và đáp ứng các mục đích sử dụng khác
nhau.
Ngoài ra, công ty còn cung cấp các dịch vụ giá trị
gia tăng cho hầu hết tất cả các khách hàng, đặc biệt
là các nhà sản xuất tại thị trường Việt Nam.

ThyssenKrupp Materials Vietnam

