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Lời nói đầu 

TCVN 5709 : 2009 thay thế TCVN 5709 : 1993 

TCVN 5709 : 2009 do Ban kỹ thuật Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN/TC17 Thép biên soạn, Tổng cục 
Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đề nghị. Bộ Khoa học và Công nghệ công bố. 
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1. Phạm vi áp dụng 

Tiêu chuẩn này áp dụng cho thép cacbon cán nóng được cung cấp dưới dạng thép thanh, băng, 
hình, định hình và thép tấm dùng làm kết cấu thép trong xây dựng có mối liên kết bằng phương 
pháp hàn hoặc các phương pháp khác. 

Tiêu chuẩn này không áp dụng cho thép cốt bê tông. 

2. Tài liệu viện dẫn 

Các tài liệu dưới đây là rất cần thiết đối với việc áp dụng tiêu chuẩn này. Đối với tài liệu có ghi 
năm công bố, áp dụng phiên bản được nêu. Đối với tài liệu không có năm công bố, áp dụng 
phiên bản mới nhất (kể cả sửa đổi). 

TCVN 197 : 2002 (ISO 6892 : 1998), Vật liệu kim loại, Thử kéo ở nhiệt độ thường. 

TCVN 198 : 2008 (ISO 7438 : 2005), Vật liệu kim loại - Thử uốn. 

TCVN 311 : 1989, Gang thép - Phương pháp xác định nhôm. 

TCVN 312-1 : 2007 (ISO 148-1 : 2006), Vật liệu kim loại - Thử va đập kiểu con lắc Charpy - Phần 
1: Phương pháp thử. 

TCVN 1811 : 2009 (ISO 14284 : 1996), Thép và gang - Lấy mẫu và chuẩn bị mẫu thử để xác 
định thành phần hóa học 

TCVN 1815 : 2009, Gang thép - Xác định hàm lượng photpho - Phương pháp phân tích hóa học. 

TCVN 1820 : 2009, Gang thép - Xác định hàm lượng lưu huỳnh - Phương pháp phân tích hóa 
học. 

TCVN 1821 : 2009, Gang thép - Xác định hàm lượng cacbon tổng - Phương pháp phân tích hóa 
học. 

3. Mác thép 

3.1. Thép cacbon cán nóng dùng làm kết cấu thép trong xây dựng (sau đây gọi tắt là thép cacbon 
xây dựng) bao gồm các mác XCT 34, XCT 38, XCT 42 và XCT 52. 

3.2. Ký hiệu 

Chữ XCT chỉ thép các bon xây dựng, chữ số đứng sau chỉ 1/10 giới hạn bền kéo tính bằng MPa. 

Ví dụ: XCT 34 là thép cacbon xây dựng có giới hạn bền kéo 340 MPa. 



4. Yêu cầu kỹ thuật 

4.1. Thành phần hóa học của thép cacbon xây dựng theo quy định trong bảng 1. 

Bảng 1 - Thành phần hóa học của thép cacbon xây dựng 

Mác thép 
Hàm lượng các nguyên tố; %; không lớn hơn 

C P S 

XCT 34 

XCT 38 

XCT 42 

XCT 52 

0,22 0,05 0,05 

4.2. Hàm lượng nhôm còn lại trong các loại thép có hàm lượng mangan đến 0,85 % và silic từ 
0,15 % đến 0,30 % dùng để sản xuất thép tấm không được vượt quá 0,020 %. 

4.3. Tính chất cơ học của thép cacbon xây dựng qua thử kéo, uốn 180
o
 ở trạng thái nguội phải 

đáp ứng các chỉ tiêu quy định ở Bảng 2. 

Bảng 2 - Tính chất cơ học của thép cacbon xây dựng 

Mác 
thép 

Giới hạn bền 
kéo MPa 

Giới hạn chảy, MPa cho độ 
dày, mm 

Độ giãn dài 85, % cho độ 
dày, mm 

Uốn 180
o
 

a: Độ dày 
mẫu 

d: Đường 
kính gối uốn 

Đến 20 
Trên 20 
đến 40 

Trên 40 
đến 100 

Đến 20 
Trên 20 
đến 40 

Trên 40 

Không nhỏ hơn Không nhỏ hơn 

CXT 34 340 đến 440 220 210 200 32 31 29 
d= 0 (không 

gối uốn) 

CXT 38 380-550 240 230 220 26 25 23 d= 0,5a 

CXT 42 420-520 260 250 240 23 23 22 d=2a 

CXT 52 520-620 360 350 350 22 22 21 d=2a 

1 Đối với thép có độ dày lớn hơn 100 mm thì phải có thỏa thuận về giá trị giới hạn chảy giữa 
khách hàng và cơ sở sản xuất. 

2 Giới hạn trên của giới hạn bền kéo được phép lớn hơn 3 MPa so với giá trị trong bảng, nếu các 
chỉ tiêu khác đáp ứng quy định. Giới hạn trên này không bị hạn chế nếu phù hợp với yêu cầu của 
bên đặt hàng. 

3 Đối với thép tấm và thép băng rộng các loại độ dày và thép định hình dày hơn 20 mm, giới hạn 
cháy được phép nhỏ hơn 1 MPa so với quy định 

4.4. Thép cacbon xây dựng dùng làm kết cấu chịu lực tác dụng động, trực tiếp của tải trọng di 
động hoặc chấn động phải thỏa mãn yêu cầu về độ dai va đập. Giá trị cho phép về độ dai và đập 
phải phù hợp với quy định trong Bảng 3. 

Bảng 3 - Độ dai va đập của thép cacbon xây dựng 

Mác thép 
Độ dày, 

mm 

Độ dai va đập, Nm/cm
2
, không nhỏ hơn 

Ở nhiệt độ, 
o
C 

Sau khi hóa già cơ 
học 

+20 -20 
Dọc Ngang 

Dọc Ngang Dọc Ngang 



XCT 34 

12 đến 40 

100 80 60 50 60 40 

XCT 38 90 60 50 40 60 30 

XCT 42 80 60 50 40 40 30 

XCT 52 70 50 50 40 40 30 

CHÚ THÍCH: 

1) Dọc và ngang ghi trong Bảng 3 là chỉ vị trí mẫu song song với hướng cán hoặc vuông góc với 
hướng cán. 

2) Đối với độ dày nhỏ hơn 12 mm và lớn hơn 40 mm thì phải có thỏa thuận về giá trị độ va đập 
giữa khách hàng và cơ sở sản xuất. 

4.5. Thử va đập được tiến hành khi có yêu cầu của khách hàng và quy định hướng mẫu, quy 
định lấy mẫu như sau: 

- Đối với thép tấm, thép băng lấy mẫu dọc và ngang với hướng cán. 

- Đối với thép thanh, thép hình và định hình lấy mẫu dọc hướng cán. 

4.6. Trường hợp do kích thước, hình dạng của sản phẩm cán không thể tiến hành thử va đập, thì 
cơ sở sản xuất và khách hàng phải thống nhất quy định phép thử có ý nghĩa khác như xác định 
độ hạt của thép v.v… 

4.7. Thép cán dùng để sản xuất các thép hình uốn cong hoặc các cấu kiệu cong của kết cấu tấm 
hoặc kết cấu khác cần phải thỏa mãn các yêu cầu bổ sung về thí nghiệm bẻ gập ở trạng thái 
nguội. Các yêu cầu do cơ sở sản xuất và khách hàng thỏa thuận. 

4.8. Để đảm bảo các tính chất cần thiết của thép, cho phép áp dụng các phương pháp xử lý cơ, 
nhiệt, nhưng trong chứng từ giao hàng phải ghi rõ phương pháp đã xử lý. 

4.9. Cơ sở sản xuất phải bảo đảm tính hàn chảy của các mác thép cacbon xây dựng. 

5. Phương pháp thử 

5.1. Vị trí và phương pháp lấy mẫu để xác định thành phần hóa học theo điều 10 của TCVN 1811 
: 2008 (ISO 14284 : 1996). 

5.2. Vị trí lấy mẫu để xác định tính chất cơ học theo TCVN 197 : 2002 (ISO 6892 : 1998) 

5.3. Thành phần hóa học của thép được xác định theo: 

Hàm lượng cacbon theo TCVN 1821 : 2009; 

Hàm lượng phốt pho theo TCVN 1815 : 2009; 

Hàm lượng lưu huỳnh theo TCVN 1820 : 2009; 

Hàm lượng nhôm theo TCVN 311 - 89. 

5.4. Giới hạn bền kéo, giới hạn chảy và độ giãn dài của thép được xác định theo TCVN 197 : 
2002 (ISO 6892 : 1998). 

5.5. Thử uốn 180
o
 được xác định theo TCVN 198 : 2008 (ISO 7438 : 2005). 

5.6. Độ dai va đập của thép được xác định theo TCVN 312-1 : 2007 (ISO 148-1 : 2006). 
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Download tại Tiêu chuẩn xây dựng -  http://tieuchuanxaydung.com 

 

Website trong ngành xây dựng nên tham khảo: 

 

• Đại siêu thị Sản phẩm & Vật liệu Xây dựng    XAYDUNG.ORG 

• Trang thông tin Kiến trúc & Xây dựng Việt Nam   KIENTRUC.VN 

• Cửa nhựa lõi thép 3AWindow           http://cuanhualoithep.com 

• Tư vấn thiết kế nhà & Thi công xây dựng     http://wedo.com.vn 

• Thông tin đấu thấu - thông báo mời thầu       http://thongtindauthau.com 

• Thị trường xây dựng           http://thitruongxaydung.com 

• Triển lãm VietBuild Online            http://vietbuild.vn 

• Xin giấy phép xây dựng            http://giayphepxaydung.com 

• Kiến trúc sư Việt nam          http://kientrucsu.org 

• Ép cọc bê tông            http://epcocbetong.net 

• Sửa chữa nhà, sửa văn phòng             http://suachuanha.com 

 

 


