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Ống nhựa uPVC
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Ống nhựa uPVC
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Ống nhựa uPVC

Những công đoạn chính trong quá trình sản xuất
Pipe manufacturing process

Hệ thống trộn trung tâm công nghệ cao
Pipe manufacturing process

Bộ phận đùn ống

Định hình chân không

Thành phẩm

Bộ phận nong ống

Pipe extrusion department

Vacuum forming

Finished products

Pipe socketing department
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Ống nhựa uPVC

THÔNG TIN CHUNG VỀ ỐNG NHỰA uPCV HOA SEN
GENERAL INFORMATION ABOUT uPVC PIPES HOA SEN

Ống uPVC cứng hệ mét - Tiêu chuẩn ISO 4422:1996/TCVN 6151:2002
uPVC pipes (metric) - Standards of ISO 4422:1996/TCVN 6151:2002

Hệ số vận hành  C  = 2.5
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Ống nhựa uPVC

Ống uPVC cứng hệ mét - Tiêu chuẩn ISO 4422:1996/TCVN 6151:2002
uPVC pipes (metric) - Standards of ISO 4422:1996/TCVN 6151:2002
Ống uPVC cứng hệ mét - Tiêu chuẩn ISO 4422:1996/TCVN 6151:2002
uPVC pipes (metric) - Standards of ISO 4422:1996/TCVN 6151:2002

Hệ số vận hành  C  = 2.0
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Ống nhựa uPVC

Ống uPVC cứng hệ inch - Tiêu chuẩn BS EN 1452 - 2:2009/BS 3505:1968
uPVC pipes (inch series) - Standards of BS EN 1452 - 2:2009/BS 3505:1968
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Ống nhựa uPVC

Ống uPVC dùng cho cáp ngầm điện lực - Tiêu chuẩn cơ sở Hoa Sen(*)
uPVC pipes used for underground power cables with  basic standards of Hoa Sen Group

(*) Theo TCCS của Tổng Công Ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh. (*) According to basic standards of Ho Chi Minh City Power Corporation.
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Ống nhựa uPVC

Ống uPVC dùng cho cáp ngầm viễn thông - Tiêu chuẩn TCVN 8699:2011
uPVC pipes used for underground power cables with standard of TCVN 8699:2011

Ống uPVC cứng hệ CIOD - Tiêu chuẩn AS/NZS 1477:2006
uPVC pipes (CIOD series) - Standards of AS/NZS 1477:2006

Lưu ý: Chủng loại ống 61 có đường kính ngoài phù hợp với tiêu chuẩn BS 3505:1968
Note: The Pipes with size of 61 have outside diameter in accordance with BS 3505:1968

Lưu ý: Ống DN 200mm có đường kính ngoài phù hợp với tiêu chuẩn ISO 2531:2009
Note: The Pipes with size of DN 200 have outside diameter in accordance with ISO 2531:2009

Đơn vị tính (mm)/Units in millimetres



9

Ống nhựa uPVC

Phụ kiện uPVC dùng cho ngành nước
uPVC pipes fittings for water service
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Phụ kiện uPVC

Gioăng cao su hệ CIOD
Rubber washer (CIOD series)

Gioăng cao su
Rubber washer
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Phụ kiện uPVC

Bích nối đơn
Flange

Nắp bít
End cap
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Phụ kiện uPVC

Lơi
45°Elbow

Co 90°
90° Elbow
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Phụ kiện uPVC

Nối giảm
Reducing socket
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Phụ kiện uPVC

Nối trơn
Plain socket

Nối ren ngoài
Male threaded socket
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Phụ kiện uPVC

Nối giảm ren ngoài
Reducing male socket

Nối ren trong
Female threaded socket
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Phụ kiện uPVC

Tê giảm
Reducing tee
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Phụ kiện uPVC

Tê
Tee

Tê ren trong
Female threaded Tee
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Phụ kiện uPVC

Tê ren ngoài
Male threaded Tee

Co giảm
90º Reducing Elbow
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Phụ kiện uPVC

Co giảm ren trong
Reducing femade elbow

Co giảm ren ngoài
90º Reducing male Elbow
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Phụ kiện uPVC

Co ren trong
Female threaded 90º Tee

Co ren ngoài
Male threaded 90º Elbow
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Phụ kiện uPVC

Chữ Y
45º Wye

Y giảm
Reducing 45º Wye
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Phụ kiện uPVC

Tê cong
Sanitary Tee

Tê cong giảm
Reducing Sanitary Tee
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Phụ kiện uPVC

Chỉ tiêu kỹ thuật của keo dán ống nhựa uPVC
Technical standard of solvent cement for uPVC pipes
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Ống nhựa uPVC

Phương pháp nối ống uPVC bằng keo dán
Method of joining uPVC pipes by the solvent cement
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Ống nhựa uPVC

Phương pháp nối ống uPVC bằng Gioăng cao su
Method of joining uPVC pipes by the rubber  washer
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Ống nhựa uPVC

Phương pháp bảo quản ống
Maintenance of pipes
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Ống nhựa uPVC

Thử áp suất hệ thống uPVC sau khi lắp đặt
In troduction  ffor testing pressure upon installing uPVC

Thời gian chờ nối ống uPVC có khớp nối bằng keo dán
Waiting time for uPVC pipes with solvent cement joints

BS 3505:1968 - ISO 4422:1996 - AS/NZS1477:2006 
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Ống nhựa PP-R

Ống nhựa PP-R Hoa Sen
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Ống nhựa PP-R

Sản xuất theo tiêu chuẩn DIN 8077:2008 & DIN 8078:2008
Manufactured according to Standards of DIN 8077:2008 và DIN 8078:2008

• Trọng lượng nhẹ, dễ di chuyển.
• Độ bền cơ học và độ chịu va đập cao
• Xu hướng đóng cặn và tỷ trọng ống thấp
• Tuổi thọ cao trên 50 năm
• Hệ số giãn nở nhiệt lớn hơn so với ống kim loại
• Có thể sử dụng ở nhiệt độ từ 0ºC đến 95ºC
• Chi phí lắp đặt thấp.

• Light-weight, ease of handling.
• High mechanical strength and impact - resistant.
• Low deposit/residue and density.
• Long lifespan of 50 years.
• Thermic dilatation coefficient higher than of metal pipe.
• Application possible between 0ºC and 95ºC.
• Low cost of installation.

•

•

•
•

•

•

•

•
•

•

Xây dựng dân dụng (dùng để dẫn nước nóng, lạnh 
trong sinh hoạt)
Công nghiệp (dùng để dẫn dầu, chất lỏng ăn mòn 
cao, dung dịch dinh dưỡng, thực phẩm,..)
Nông nghiệp (dẫn nước tưới tiêu,...)
Y tế (dùng cho hệ thống cấp nước sạch tại các bệnh 
viện)
Dùng cho hệ thống ống của các nhà máy sử dụng 
năng lượng mặt trời…

Civil contruction (applied as hot and cold water con-
veyance in households)
Industries (applied as oil conveyance, high corrosive 
liquids, nutrient liquids, food,...)
Agrculture (irrigation system,...)
Medical field (applied in system of clean water supply 
in hospitals)
Applied in pipelines system in solar energy - using 
plants.

Đặc tính nổi bật của ống nhựa PP-R: Highlight advantages of PP-R pipes:

Lĩnh vực ứng dụng ống nhựa PP-R: Application of PP-R pipes

GIỚI THIỆU ỐNG NHỰA PP-R HOA SEN   
Introduction of Hoa Sen Group PP-R Pipe
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Ống nhựa PP-R

BẢNG QUY CÁCH ỐNG NHỰA PP-R
(Tiêu chuẩn áp dụng: DIN 8077:2008-09, DIN 8078:2008-09)

SPECIFICATIONS FOR PP-R PLASTIC PIPES
(Standard DIN 8077:2008-09, DIN 8078:2008-09)
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Ống nhựa PP-R

BẢNG QUY CÁCH ỐNG NHỰA PP-R
(Tiêu chuẩn áp dụng: DIN 8077:2008-09, DIN 8078:2008-09)

SPECIFICATIONS FOR PP-R PLASTIC PIPES
(Standard DIN 8077:2008-09, DIN 8078:2008-09)

• PN: Áp suất danh nghĩa (đơn vị Bar)• PW: Áp suất làm việc cho phép (đơn vị Bar)
Hình ảnh mang tính chất minh họa. Để có nhiều thông tin hơn, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

• PN: Pressure nominal(Bar)• PW: Allowed working pressure (Bar)
Product images are for illustrative purpoes only. To get more information, please contact us.

Lưu ý:

Note:

d

e L
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Ống nhựa PP-R

Áp suất và tuổi thọ làm việc của ống nhựa PP-R    
Allowable working presser
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Ống nhựa PP-R

Nối
Coupling

Nắp bít
End cap

Nắp khóa ren ngoài
Male Screw Cap 

Rắc co hàn
PPR union adaptor

Nối ren trong
Female Threaded Adaptor    

Nối ren ngoài
Male Threaded Adaptor 
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Ống nhựa PP-R

Nối giảm
Reducing coupling

Nối ren trong lục giác
Female Hexagonal Threaded Adaptor 

Nối ren ngoài lục giác 
Male Hexagonal Threaded Adaptor    

Khúc tránh
Bridging piece 

Rắc co ren ngoài
Male Hexagonal Union Adaptor 

Rắc co ren trong
Female Hexagonal Union Adaptor 
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Ống nhựa PP-R

Co 45º
45º Elbow

Co 90º
90º Elbow

Co giảm 90º
90º reducing elbow 

Co 90º ren trong
Female Threaded 90º Elbow 

Co 90º ren ngoài
Male Threaded 90º Elbow 
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Ống nhựa PP-R

Tê/ Tê đều
Equal tee 

Tê ren trong
Threaded Tee Female 

Tê ren ngoài
Threaded Tee Male 

Tê giảm
Reducing tee 
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Ống nhựa PP-R

Van xoay
Stop valve 

Van bi gạt nóng/ Van bi gạt lạnh
PPR Ball Valve For Cold Water/ PPR Ball Valve For Hot Water 

HƯỚNG DẪN THI CÔNG, LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA PP-R HOA SEN
PP-R Pipe assembly and installation guide

Cắt phẳng và lau sạch các mặt đầu ống cần nối.
Trimming and cleaning the inner and outer surface of 

pipe and socket.

Gia nhiệt đầu ống và khớp nối cần dán
Heating the jointing surfaces of pipe and 

socket.

Ép chặt đầu ống vào khớp nối cần dán và giữ cho đến 
khi mối nối vững chắc

Pressing the pipe and socket surfaces together and 
holding in place until an attached joint is firm.

Phương pháp hàn sử dụng khớp nối
Socket fusion joint for PP-R pipelines

Thời gian thao tác hàn ống nhựa chịu nhiệt PP-R
The socket fusion joint for PP-R pipelines is subject to the following time schedule
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Ống nhựa HDPE
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Ống nhựa HDPE

GIỚI THIỆU ỐNG NHỰA HDPE HOA SEN
Introduction of Hoa Sen Group HDPE pipelines

Độ kín (kín nước, kín hơi) rất cao không bị rò rỉ.
Tuổi thọ cao khi sử dụng (nếu sử dụng đúng yêu cầu kỹ thuật 
tuổi thọ của ống bền không dưới 50 năm).
Có tính chống lại các loại hóa chất cao, không bị ăn mòn, 
không bị gỉ sét.
Chi phí lắp đặt và bảo dưỡng thấp, tuổi thọ cao nên chi phí 
toàn dòng đời thấp hơn các loại ống thép và ống bê tông.
Do ống nhẹ nên chi phí lắp đặt và chi phí nhân công thấp, 
máy móc thiết bị cho việc lắp đặt đơn giản.
Có sức chịu áp lực và va đập ở nhiệt độ thấp so với ống uPVC
ống HDPE có hệ số chuyển nhiệt thấp giảm nhiều nguy cơ 
nước bị đông lạnh.
Ống HDPE có độ uốn dẻo cao cho phép ống di chuyển theo 
sự chuyển động của đất (do động đất, đất trượt) mà không bị 
gãy vỡ ở các đầu mối hàn nối.
Không độc, không gây ảnh hưởng sức khỏe con người.

High tightness (watertight, airtight), leak-free.
Long life span (designed lifetime of pipe is over 50 years when 
correct using complies with technical requirement.
Ability to resist against wide array of chemicals, non-corrosion, 
rusting-resistant.
Low cost of installation and maintenance, due to long life span 
cost of whole life cycle is lower than different kinds of steel 
pipes and concrete pipes.
Due to light-weight, cost of installation and labor cost are low, 
machinery and equipment for installation is simple.
Capacity of pressure resistance and impact resistance at low 
temperature compared to uPVC pipes, HDPE pipes has low 
coefficient of heat transfer, reduces risk of frozen water.  
HDPE pipes has high level of flexibility, allowing to adapt to 
ground movement (due to earthquake, fissure) without break-
age of joint ends.
Non-toxic, not affecting to human health.

• 
•

•

•

•

•

•

•

• 
•

•

•

•

•

•

•

• 
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•

• 
•
•
•
•

•
•

•

•

•
•

Sản xuất theo tiêu chuẩn TCVN 7305-2:2008/ISO 4427-2:2007
Manufactured according to Standard TCVN 7305-2:2008/ISO 4427-2:2007

Nhẹ nhàng, dễ vận chuyển.
Mặt trong, ngoài ống bóng, hệ số ma sát nhỏ.
Có hệ số chuyền nhiệt thấp (nước không bị đông lạnh).
Độ bền cơ học và độ chịu va đập cao.
Sử dụng đúng yêu cầu kỹ thuật độ bền không dưới 50 năm.
Có độ uốn cao, chịu được sự chuyển động của đất (động đất).
Ở dưới 60ºC chịu được các dung dịch axit, kiềm, muối...)
Chịu được nhiệt độ thấp tới -40ºC (sử dụng tại nơi có khí hậu 
lạnh).
Chịu được ánh nắng mặt trời không bị ion hóa dưới tia cực tím 
của ánh sáng mặt trời.
Chi phí lắp đặt thấp so với các loại ống khác
Chi phí toàn dòng đời thấp.

Light-weight, ease of handling.
Shiny inner and outer surface, small coefficient of friction.
Low coefficient of heat transfer (unfrozen water).
High mechanical strength and impact strength.
Correct using in comply with technical requirement leads the 
life span of over 50 years.
High flexibility, adaptive to ground movement (earthquake).
Enduring acid, alkaline and saline solution at temperature of 
below 60ºC.
Ability to perform under low temperature up to -40ºC (applica-
ble at place with cold climate).
Ability to perform under sunlight, unable to be ionized under 
UV radiation of sunlight.
Low installation cost compared with other kinds of pipes. 
Low cost of whole life cycle.

Cấp nước, thoát nước, dẫn truyền nước thải, luồn dây điện, cáp quang, bơm cát và các ứng dụng khác.
Water supply, drainage, sewage conveyance, electrical wire and optical fiber covering, sand plumbing and other various applications.

HDPE (High Density Polyethylene) khác với PE thông thường ở chỗ số lượng monomer trong chuỗi phân tử lớn hơn rất nhiều. Do đó, 
HDPE có độ cứng và sức chịu va đập cao, độ bền hóa học đặc biệt, chịu ứng suất nứt do tác động của môi trường và có đặc tính cách 
điện cao.
HDPE (High Density Polyethylene) is different from normal PE at the amount of monomers in larger molecular chain. Therefore, HDPE 
possesses toughness and high impact strength, unique chemical durability, endures cracking pressure due to environment impact and 
good electrical insulation.

Ưu điểm của HDPE: Advantages of HDPE:

Các đặc tính nổi bật của ống nhựa HDPE: Highlight advantages of HDPE pipes: 

Ứng dụng của HDPE:
Applications of HDPE:
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Ống nhựa HDPE

BẢNG QUY CÁCH ỐNG NHỰA HDPE
(Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 7305-2:2008/ISO 4427-2:2007)

SPECIFICATIONS FOR HDPR PLASTIC PIPES
(Standard TCVN 7305-2:2008/ISO 4427-2:2007)
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Ống nhựa HDPE
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Ống nhựa HDPE
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Ống nhựa HDPE
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Ống nhựa HDPE

Tê 60
60º Tee

Tê 45
45º Tee
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Ống nhựa HDPE

Tứ thông
Cross

Chữ T
Tee
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Ống nhựa HDPE

Chữ Y
45º Wye

Chữ Y 60
60º Wye
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Ống nhựa HDPE

Co 11.25
11.25 Elbow

Co 22.5
22.5 Elbow
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Ống nhựa HDPE

Co 60
60º Elbow

Co 45
45º Elbow
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Ống nhựa HDPE

Co 90
90º Elbow



50

Ống nhựa HDPE

HƯỚNG DẪN THI CÔNG, LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE HOA SEN
ASSEMBLY AND INSTALLATION GUIDANCE OF HOA SEN GROUP HDPE PLASTIC PIPES.

CÁC PHƯƠNG PHÁP NỐI ỐNG HDPE
- Phương pháp hàn đối đầu bằng nhiệt.
- Phương pháp hàn sử dụng khớp nối.
- Phương pháp hàn điện trở.
- Phương pháp nối joint cao su.

HDPE JOINING TECHNIQUES
- Butt fusion method
- Socket fusion method
- Electro fusion method
- Rubber joint fusion method

- Cắt phẳng và lau sạch các mặt đầu cần dán.
- Gia nhiệt hai mặt đầu cần dán.
- Ép chặt hai mặt đầu cần dán vào nhau và giữ cho đến khi mối nối 
vững chắc…

- Cut and wipe clean the surface of pipe ends.
- Heat the parts of two pipe ends.
- Squeeze and press pipe ends together and hold in place 
until the joint is firm…

- Cắt phẳng và lau sạch các mặt đầu cần dán.
- Gia nhiệt đầu ống và khớp nối cần dán.
- Ép chặt đầu ống vào khớp nối cần dán và giữ cho đến khi mối 
nối vững chắc

- Cut and wipe clean the surface of pipe ends.
- Heat the pipe end and the coupling.
- Squeeze and press two parts together and hold in place until 
the joint is firm…

Phương pháp hàn đối đầu bằng nhiệt
Butt fusion method

Phương pháp hàn sử dụng khớp nối
Socket fusion method
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Ống nhựa HDPE

- Rough the surface of pipe with the depth of 0,2mm – 0,4 mm.
- Wipe clean the surface of pipe, mark the position of pipe.
- Installing pipe into fittings correctly, create joints between pipe and 
fittings with heat wielding equipment in accordance with guided 
parameter of fittings…

- Bevel the connecting pipe ends.
- Wipe clean the surfaces.
- Installing pipe into fittings and tighten up the belt ring up.

Tạo nhám bề mặt cần dán của ống với độ sâu 0,2mm - 0,4 mm 
- Lau sạch các bề mặt cần dán, đánh dấu trên ống vị trí cần lắp.
- Lắp ống vào phụ tùng đúng vị trí, tạo mối nối ống và phụ tùng 
bằng thiết bị hàn nhiệt theo các thông số hướng dẫn cho phụ tùng…

- Vát các đầu ống cần nối.
- Lau sạch các bề mặt cần nối.
- Lắp các đầu ống vào trong phụ tùng và vặn chặt đai kẹp vào thân 
phụ tùng.

Phương pháp hàn điện trở
Electro fusion method

Phương pháp nối Joint cao su
Rubber joint fusion method
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Ống nhựa uPVC


