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Steel tubes and fittings - Symbols for use in specifications - Part 2: Square and rectangular 
hollow sections 

1. Phạm vi áp dụng 

Tiêu chuẩn này quy định các ký hiệu sử dụng trong phần đặc tính kỹ thuật dùng cho ống thép có 
tiết diện vuông, chữ nhật và các phụ tùng nối ống, với mục đích tiêu chuẩn hóa và thuận tiện trong 
sử dụng 

2. Ký hiệu cơ bản (xem Hình 1 và Hình 2) 

B - chiều dài cạnh của mặt cắt hình vuông; chiều dài cạnh ngắn của mặt cắt hình chữ nhật 

H - chiều dài cạnh dài của mặt cắt hình chữ nhật 

T - chiều dày danh nghĩa 

ri - bán kính góc lượn trong 

r0 - bán kính góc lượn ngoài 

rm - bán kính góc lượn trung bình 

rcalc - bán kính góc lượn sử dụng trong tính toán đặc trưng hình học 

rmax - bán kính góc lượn ngoài cho phép lớn nhất 

3. Ký hiệu về dung sai 

Theo TCVN 5894:1995 (ISO 5252:1977), Ống thép - Hệ thống dung sai và các ký hiệu sau: 

Q - độ vuông của cạnh 

X - độ lồi hoặc lõm (xem Hình 3) 

V - độ xoắn (xem Hình 4) 

4. Ký hiệu cho đặc tính kỹ thuật (xem Hình 5) 

I - mô men quán tính; 

Ix - mô men quán tính đối với trục x 

Iy - mô men quán tính đối với trục y (1) 

W - mô đun chống uốn (mô đun tiết diện) 

Wx - mô đun chống uốn đối với trục x 

2/H

I
W x

x =  

Wy - mô đun chống uốn đối với trục y (1) 

2/H

I
W y

y =  

A - diện tích mặt cắt ngang 

i - bán kính quán tính 

ix - bán kính quán tính đối với trục x 

                                                 
(1) Trong trường hợp tiết diện vuông, các tiêu chuẩn và thông số bằng nhau. 
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iy - bán kính quán tính đối với trục y (1) 

A

I
i y
y =  

Z - mô đun dẻo 

Zx - mô đun dẻo đối với trục x 

Zy - mô đun dẻo đối với trục y (1) 

J - hằng số quán tính xoắn 

C - hằng số mô đun xoắn 

 

 

Hình 1 Hình 3 

 

 

Hình 2 Hình 5 
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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 

 

 
 

 


