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Công ty cổ phần Tectubi Raccordi là một tập đoàn có lịch sử rất lâu đời, đã sát nhập vào Allied International
Group vào năm 2003. Được thành lập năm 1954, Tectubi Raccordi là nhà sản xuất đầu tiên của Ý sản xuất phụ
kiện đường ống hàn nối bằng thép và ngày nay vẫn là nhà sản xuất hàng đầu thế giới về tất cả các loại phụ kiện hàn
nối được sử dụng tại các nhà máy điện hạt nhân, trạm nhiệt điện, nhà máy lọc hóa chất, nhà máy hóa lỏng khí gas
tự nhiên, hệ thống đường ống dẫn nước, khí đốt và dầu, giàn khoan, nhà máy phân bón, nhà máy điện nguyên tử,
nhà máy hóa dầu. Đây là nhà cung cấp siêu ống hàng đầu cho trạm hơi nước của nhà máy điện hạt nhân. Trong hơn
một nửa thế kỉ, Tectubi Raccordi đã cộng tác với các công ty kỹ thuật quan trọng nhất trên thế giới thực hiện các
dự án cung cấp cho thị trường những sản phẩm và dịch vụ đáng tin cậy nhất với trình độ kĩ thuật và dịch vụ thương
mại tốt nhất trong suốt quá trình sản xuất cũng như giai đoạn hậu mãi. Các dịch vụ kĩ thuật của Tectubi Raccordi
sẵn sàng đáp ứng bất cứ yêu cầu nào của khách hàng liên quan đến thiết kế vật liệu và sản xuất. Nó còn có thể thực
hiện theo yêu cầu cụ thể của khách hàng và tất cả các điều khoản quốc tế liên quan. Sự đảm bảo về chất lượng,
phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường và tôn trọng con người là cơ sở để tiến đến thành công đó. Nhờ chất lượng tối
ưu của sản phẩm và giá trị cốt lõi của nó, công ty đã được chính người tiêu dùng ở nhiều nước trên thế giới chấp
nhận và đã đạt được nhiều giấy chứng nhận và chứng chỉ chất lượng quan trọng của tổ chức nguyên liệu ASME
QSC, ISO 9001:2008, TUV AD 2000 MERKBLATT, GOST Nga và NNSA Trung Quốc.
Kể từ năm 2009, Tectubi Raccordi đã chia sẻ một
giải thưởng quốc tế quan trọng với các công ty khác
của tập đoàn. Ông Valter Alberici, chủ tịch của
Allied Group, đã được vinh dự trao giải thưởng
xuất sắc của tổ chức uy tín Ernst & Young
Entrepreneurial, đạt danh hiệu Doanh nghiệp Ý
tiêu biểu của năm – trong lĩnh vực tài chính.
Hàng loạt các phụ kiện hàn nối được sản xuất tại nhà máy của chúng tôi tại Italia, chúng tôi có vị trí rất thuận lợi
trong việc vận chuyển hàng hóa ở cả đường biển và đường hàng không cũng như phục vụ tốt ở đường bộ chính
và đường sắt:
- Tại Podenzano (Piacenza): co nối cong hàn nối và co đúc, ống chữ T, bầu giảm, nắp chụp và các sản phẩm đặc
biệt có kích thước lên đến 120”.
- Tại Castel San Giovanni (Piacenza): co nối cong đúc được điều chỉnh độ dày theo yêu cầu bằng ống thép thô có
đường kính lên tới 56” và phụ kiện có đường kính lên tới 120”.
- Tại Calendasco (Piacenza): Co nối cong hàn nối và co đúc có đường kính lên tới 16” được sản xuất qua quá trình
dập nguội, vật liệu là thép không gỉ và các hợp kim đặc biệt.
- Tại Carbonara Scrivia (Alessandria): Ống cong đúc và hàn nối có bán kính lớn tạo ra bởi cảm ứng nhiệt (từ 6” đến
56”) và uốn nguội (từ 2”đến 60”).
- Tại Schio (Vicenza): Các loại ống hàn thành dày, các loại ống mạ được hàn theo chiều dọc, các loại ống lưỡng
kim. Đường kính ngoài từ 3 đến 100 inch; bề dày thành từ 3 đến 60 mm; chiều dài lên tới 12m
Ngoài ra, có hai nhà máy mới ở Castel San Giovanni (Italia) và ở Thiên Tân (Trung Quốc) được trang bị các kĩ thuật
mới nhất sẽ sớm khai trương, làm tăng năng suất một cách đáng kể.
Tectubi Raccordi xuất khẩu 90% sản phẩm ra toàn thế giới, bằng cách này công ty liên tục tự khẳng định mình với
tầm nhìn vĩ mô, thực hiện phương châm luôn hướng đến tương lai bằng việc nghiên cứu và đổi mới, trong khi công
ty có nền tảng lịch sử hình thành từ những năm 1950.

Nhà máy Podenzano

Nhà máy Calendasco

Nhà máy cũ Castel San Giovanni

Nhà máy và kho hàng mới Castel San Giovanni

CASTEL SAN GIOVANNI - Piacenza - Italia
Diện tích nhà máy mới và cũ (m2)

PODENZANO - Piacenza - Italia
Diện tích nhà máy (m2)
Phần ngoài trời: 				

35.000

Phần ngoài trời: 			

255.000

Phần có mái che:				

24.000

Phần có mái che:			

33.000

Tổng diện tích:				

59.000

Tổng diện tích: 			

288.000

Sản phẩm chính:
các loại phụ kiện ống lên đến 120” bằng các loại vật liệu hợp kim từ
tính, hợp kim màu và hợp kim đặc biệt cùng các sản phẩm đặc biệt
khác.

Sản phẩm chính:
Co nối cong được điều chỉnh độ dày theo yêu cầu bằng ống thép thô
bằng các-bon và thép hợp kim có đường kính lên tới 56”, co nối cong
giảm có đường kính lên tới 24” và các loại ống nối có kích cỡ lớn lên
đến 120”.

Thiên Tân - Trung Quốc
Diện tích nhà máy (m2)

CALENDASCO - Piacenza - Italia
Diện tích nhà máy (m2)
Phần ngoài trời: 				

4.000

Phần ngoài trời: 			

33.000

Phần có mái che:				

4.800

Phần có mái che:			

35.000

Tổng diện tích:				

8.800

Tổng diện tích: 			

68.000

Sản phẩm chính:
Co nối cong dập nguội bằng thép không gỉ và các hợp kim đặc biệt
đường kính lên tới 16”.

Sản phẩm chính:
Phụ kiện đường ống hàn nối, ống đúc được điều chỉnh độ dày theo
yêu cầu bằng ống thép thô và được xử lý nhiệt sau khi rèn. (quy trình
khép kín) Việc sản xuất loại siêu ống và co nối cong không đối xứng
cỡ lớn dùng cho ống chịu lực trong lĩnh vực hạt nhân sẽ được bắt đầu
vào năm 2011.

CARBONARA SCRIVIA - Alessandria - Italia
Diện tích nhà máy (m2)

SCHIO - Vicenza - Italia
Diện tích nhà máy (m2)

Phần ngoài trời: 				

22.500

Phần ngoài trời: 			

6.000

Phần có mái che:				

27.500

Phần có mái che:			

14.000

Tổng diện tích:				

50.000

Tổng diện tích: 			

20.000

Sản phẩm chính:
Uốn nguội các loại ống thép các-bon, thép hợp kim, thép không gỉ, hợp
kim cao và Titan, đã được hàn nối (Hàn hồ quang điện hoặc hàn kháng
điện) hoặc ống đúc từ 2” đến 60”. Uốn nóng từ 6”đến 56”.

Sản phẩm chính:
Các ống hàn thành dày, các ống hàn nối phủ dọc, ống thẳng lưỡng kim.
Đường kính ngoài từ 3” đến 100”; bề dày thành từ 3 đến 60 mm; chiều
dài lên tới 12m.

TÓM TẮT VỀ CÁC NHÀ MÁY CỦA
TECTUBI RACCORDI
Diện tích nhà máy (m2)
Phần ngoài trời: 			

355.500

Phần có mái che:			

138.300

Tổng diện tích:			

493.800

Sản phẩm chính:
Phụ kiện ống hàn nối (co nối cong, tê, nắp, bầu giảm đồng tâm và lệch
tâm) có đường kính lên đến 120” bằng bất kỳ loại thép nào, dập nguội
hoặc nóng.

Nhà máy mới tại Thiên Tân

Nhà máy mới Carbonara Scrivia, đang thiết kế

Nhà máy Schio

KHU NHÀ MÁY VÀ VĂN PHÒNG NHÀ MÁY MỚI TẠI
CASTEL SAN GIOVANNI
Allied International Group (Tectubi Raccordi - Allied International) đã
đầu tư xây dựng một nhà máy mới tại Castel San Giovanni (Piacenza, Ý),
với tổng diện tích 315.100 m2 (53.000 m2 cả tường bao) bao gồm khu sản
xuất (28.000 m2) và kho chứa hàng và kho dự trữ (25.000 m2). Các quy trình
máy móc và quy trình sản xuất/phân phối sản phẩm dựa theo công nghệ
mới nhất mang tính toàn cầu trong ngành công nghiệp sản xuất phụ kiện.
Nhà máy mới Castel San Giovanni theo kế hoạch sẽ đi vào hoạt động năm
2011, dự kiến sẽ tuyển 130 lao động mới, sẽ sản xuất và đưa ra thị trường
các loại phụ kiện đường ống và co nối cong được điều chỉnh độ dày theo
yêu cầu bằng ống thép thô, mục đích nhằm tăng công suất 60% trong vòng
2 năm. Các thế mạnh của nhà máy là: chất lượng sản xuất đạt tiêu chuẩn
cao, công nghệ tiên tiến, tuân theo các tiêu chí tiết kiệm năng lượng hiện
đại nhất, thân thiện nhất với môi trường, nâng cao nghiệp vụ và nguồn gốc
xã hội vững chắc. Hệ thống máy móc hiện đại tại nhà máy mới này sẽ cho
phép mở rộng năng lực sản xuất hiện nay đảm nhận việc sản xuất các co
nối cong đúc được điều chỉnh độ dày theo yêu cầu bằng ống thép thô có
đường kính lên tới 56” và tất cả các loại phụ kiện ống có đường kính lên
tới 120”.
Phía trên cùng bên phải: Máy ép mới
để dập phụ kiện ống gồm một bàn quay
5.000mm x 6.000mm, biên độ 6.000mm,
lực ép 3.000 tấn và một xi lanh đáy (máy
ép) công suất 1.000 tấn với một nhịp là
2.500mm.

Bên phải: Nhìn từ trên không địa điểm mới
của Allied’s Grorp ở Castel San Giovanni
(Piacenza), Italia.
Tectubi Raccordi đã xây gần xong, có thể
nhìn thấy phần phía sau kho hàng mới đã
hoạt động của Allied International, được xây
dựng trên diện tích 251.500m2, bao gồm
28.000m2 tường bao.

Máy trục tâm và uốn “MTC 1800”
Chiều dài của máy: 66,5 m
Chiều rộng của máy: 7 m
Lực hoạt động tối đa: 1.800 tấn

Công suất cảm ứng: 4.000 Kw
Năng suất: 77.500 Kg/giờ (T= 900 ¡C)
Kích thước sản xuất tối đa: 56”
Chiều dày tối đa: 60 mm

Phía trên: ảnh minh họa và các thông số kỹ thuật của máy trục tâm mới kích thước lớn được lắp đặt trong các nhà máy mới tại Castel San
Giovanni. Khả năng sản xuất vô song và công suất lớn, máy này có thể làm biến dạng một ống 13m và sản xuất co nối cong với đường kính
lên đến 56” và độ dày thành ống là 2” ở công suất 10 tấn / giờ. Dự kiến đi vào hoạt đông trong năm 2011.

NHÀ MÁY TECTUBI RACCORDI MỚI Ở THIÊN TÂN,
TRUNG QUỐC
Năm 1985, Allied Hoa Kỳ đã bắt đầu phát triển kinh doanh tại Trung Quốc để hỗ trợ thị trường và sau đó thiết lập thị
trường địa phương. Hiện nay, trong thế kỷ 21, Allied International Group đã tăng cường các hoạt động thông qua công
ty cổ phần Tectubi Raccordi, một công ty nổi tiếng ở Trung Quốc dẫn đầu thế giới trong sản xuất phụ kiện đường ống
chịu áp suất cao và đã thành công trong việc phát triển thị trường không chỉ trong lĩnh vực hóa dầu và sản xuất đường
ống dẫn khí, mà còn rất xông xáo trong ngành công nghiệp năng lượng đang bùng nổ. Tectubi Raccordi đã thành lập
một công ty mới là công ty cổ phần Tectubi Tianjin Fittings. tại Trung Quốc, với kế hoạch đầu tư tập trung để phối hợp
hỗ trợ các dự án mới của Trung Quốc trong ngành công nghiệp hạt nhân. Nhà máy mới, với dự kiến tuyển dụng 200 nhân
viên, sẽ bắt đầu qui trình sản xuất trong năm 2010, sau đó sẽ dần dần đưa tổng sản lượng lên đến 15.000 tấn một năm.
Các sản phẩm chính là phụ kiện đường ống hàn nối, ống đúc có độ dày và được xử lý nhiệt sau khi rèn (quy trình khép
kín), co nối cong không đối xứng cỡ lớn dùng cho ống chịu lực trong lĩnh vực hạt nhân và siêu ống. Nhà máy mới, với
tổng diện tích bề mặt 68.000m2 (35.000 m2 tường bao), nằm ở trung tâm Khu vực phát triển kinh tế và công nghệ Đông
Lệ (DEDA) và cho phép công ty Tectubi Tianjin Fittings được vào trong chương trình Địa phương hoá có được sự hỗ
trợ từ Chính phủ Trung Quốc. Nhà máy sẽ được trang bị những thiết bị tiên tiến nhất, trong khi tất cả các nhân viên kỹ
thuật chính được đào tạo tại Italia. Gần gũi với khách hàng Trung Quốc và sự kết hợp các chuyên gia Ý và tốc độ sản
xuất của Trung Quốc là những thành phần của một thành công bền vững. Mục tiêu lâu dài là chiếm ưu thế trong việc trở
thành nhà cung cấp chính các dịch vụ quan trọng như: các hoạt động siêu trọng trong nhà máy nhiệt điện, nhà máy điện
hạt nhân, thiết bị đầu cuối của quá trình hóa lỏng khí gas tự nhiên, đường ống dẫn khí, hóa dầu và hóa chất công nghiệp;
bằng cách thiết lập một kho hàng để hoàn thành các mục tiêu với cam kết phục vụ suốt ngày đêm, đảm bảo cho khách
hàng tại Trung Quốc và thông qua việc chia sẻ các nguồn lực của Tập đoàn sản xuất quốc tế chúng tôi và các nguồn lực
kho bãi. Phương châm kinh doanh của chúng tôi là: xem khách hàng là cốt lõi, xem chất lượng sản phẩm là điểm quan
trọng, xem tính trung thực như bản chất của mình.

Quang cảnh bên ngoài của Tectubi Raccordi- trụ sở mới của
Allied International Group Thiên Tân.

Chỗ làm việc chính của bộ phận văn phòng.

Quang cảnh nhìn từ trên không của trụ sở chính Thiên Tân trong tương lai khi được hoàn tất (sơ đồ).

BỘ PHẬN UỐN Ở CARBONARA SCRIVIA
(ALESSANDRIA), ITALIA
Từ tháng 11 năm 2009, công ty cổ phần Tectubi Raccordi đã ký kết liên doanh với công ty tư nhân OMP Mongiardino,
một công ty được thành lập năm 1968, công ty đầu tiên của Ý sản xuất co nối cong có bán kính lớn dành cho ống dẫn dầu
và khí và cho các nhà máy công nghiệp, dân dụng. Qua nhiều năm việc sản xuất tiêu chuẩn cao của OMP đã khiến công
ty trở thành một trong những công ty dày dặn kinh nghiệm nhất. Mục đích liên doanh này là mở rộng phạm vi sản phẩm
Tectubi Raccordi với sản phẩm uốn đặc biệt nhằm cung cấp tốt nhất cho các dự án của Khách hàng trong lĩnh vực hạt
nhân và dầu khí. Ngày nay công ty mới có tên OMP Mongiardino - Tectubi Raccordi Bộ phận uốn có hai nhà máy sản
xuất, một ở trụ sở chính tại Genova có mặt bằng văn phòng hoàn toàn được đổi mới, còn nhà máy kia nằm tại Carbonara
Scrivia thuộc tỉnh Alessandria nơi đang xây dựng một nhà máy mới.
Bộ phận uốn OMP Mongiardino của Tectubi Raccordi là nhà máy duy nhất được cấp giấy phép độc quyền nhãn hiệu
công nghiệp cho quy trình uốn nguội ống làm bằng thép cac-bon, thép hợp kim, thép không gỉ, hợp kim cao và ti tan, hàn
(hàn hồ quang điện hay hàn kháng điện) hoặc ống đúc với đường kính từ 2” đến 60”. Công ty này đã sử dụng hai máy uốn
cảm ứng, dòng Cojafex PB 600 và PB 1000, ở tại nhà máy Carbonara Scrivia (Alessandria) đã tăng khả năng sản xuất
đáng kể bằng việc mua một máy cảm ứng điện mới, Schäfer SRBMI 1400, được lắp đặt ở toà nhà mới rộng 4.500 mét
vuông mà hiện tại đang trong giai đoạn xây dựng. Chiếc máy này cho phép công ty đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng,
với sản phẩm có đường kính từ 6” đến 56”, bán kính chỗ uốn từ 400 mm đến 10.200 mm và độ dày từ 7 mm đến 100 mm.

Chỗ uốn nguội ở ống lớn.

Máy cảm ứng điện mới Schäfer SRBMI 1400.

Nhiều khoản đầu tư mới được lên kế hoạch trong hai năm tiếp theo nhằm xây dựng một nhà máy và các cơ sở văn phòng hơn 12.000
mét vuông ở Carbonara Scrivia (Alessandria), Italia.

BỘ PHẦN HÀN ỐNG MỚI CỦA
GIEMINOX TECTUBI RACCORDI
Công ty tư nhân Gieminox, hiện nay là Bộ Phận
Hàn Ống Gieminox Tectubi Raccordi, là công ty liên
doanh mới với công ty cổ phần Tectubi Raccordi,
công ty này trở thành nhà sản xuất có uy tín tốt từ
năm 1980 về ống hàn nối theo chiều dọc, ống phủ và
ống lót cho các nhà máy sản xuất năng lượng và công
nghiệp chuyển giao.
Gieminox Tectubi Raccordi phải tuân theo đúng tiêu
chuẩn cao được yêu cầu từ lúc bắt đầu về đặc điểm
kỹ thật quốc tế của những sản phẩm đó; ngày nay
công ty đã đạt được những thành quả từ việc đầu tư
vào những công nghệ tiên tiến phát triển ở quy trình
sản xuất và hàn nối, thậm chí có thể sản xuất ống mối
hàn có thành lớn với độ dày lên đến 60mm và chiều
dài lên đến 12m.
Ngoài việc sản xuất các loại ống đặc bằng hợp kim chống ăn mòn, Gieminox Tectubi Raccordi đã nâng cao kỹ năng
chính trong việc sản xuất các sản phẩm ít tốn kém như ống dọc lưỡng kim và ống hàn nối phủ dọc, được thiết kế nhằm
đáp ứng mọi nhu cầu cụ thể của khách hàng về mặt đặc tính ăn mòn và đặc tính cơ học.
Một mục tiêu không thể bàn cãi của Gieminox Tectubi Raccordi là tiếp tục chứng minh việc dẫn đầu thị trường của
mình là lý do để thực hiện những đầu tư quan trọng không ngừng để cập nhật và nâng cao cơ sở vật chất hậu cần cũng
như sản xuất. Phanh (hãm) ép thế hệ mới nhất, lò xử lý nhiệt, máy cuộn, thiết bị hàn, máy quay,… thực tế đã được lắp
đặt để đảm bảo hệ thống sản xuất công nghệ tiên tiến nhất.
Là nhà cung cấp cho các dự án lớn trên toàn thế giới trong ngành dầu khí, các ngành công nghiệp hoá học và hoá dầu,
nhà máy điện, công nghiệp mỏ, nhà máy xử lý nước, kỹ thuật và xây dựng, tất cả đều là bằng chứng về chất lượng và
độ tin cậy cao của công ty chúng tôi.
Công ty liên doanh mới, Gieminox Tectubi Raccordi bộ phận hàn ống là một bước tiến chiến lược trong quá trình
mở rộng và củng cố những ngành sản xuất chính mà Allied International Group đang thực hiện và sẽ cho phép Tập
đoàn đối mặt với thị trường về sản phẩm chất lượng cao đang ngày một gia tăng. Đồng thời nó khẳng định thêm rằng
sự vững chắc và tính chất quan trọng chính là điểm nổi bật cùng với xu hướng lạc quan luôn hướng đến tương lai của
công ty.

Phụ kiện ống tiêu chuẩn
Loại sản phẩm

Kích thước

Thép

Co nối cong

Đường kính
lên đến 120”

Tất cả các loại

Tê giảm và tê góc

Đường kính
lên đến 120”

Tất cả các loại

ống đúc và hàn nối
(dập nguội, dập nóng và được điều
chỉnh độ dày theo yêu cầu bằng ống
thép thô)
ống đúc và hàn nối
(dập nguội, dập nóng)

Bầu giảm đồng
tâm và lệch tâm

Đường kính
lên đến 120”

Tất cả các loại

Tất cả các loại; ống đúc và hàn
nối (dập nguội, dập nóng)

Nắp

Đường kính
lên đến 120”

Tất cả các loại

Tất cả các loại; ống đúc
(dập nguội, dập nóng)

Thi công

Phụ kiện ống đặc biệt
Loại sản phẩm

Kích thước

Thép

Thi công

Co nối cong giảm

Đường kính
lên đến 60”

Tất cả các loại

Đúc và hàn nối

Ống nối cong có
bán kính đặc biệt
(3D)

Đường kính
lên đến 56”

Tất cả các loại

Ống đúc và hàn từng đoạn

Ống nối cong có
bán kính đặc biệt
(2,5D 3D 4D 5D
7D 10D 18D )

Đường kính
lên đến 60”

Tất cả các loại

Ống đúc và hàn nối
(dập nóng và dập nguội)

Van lọc chữ T đặc
biệt

Đường kính
lên đến 120”

Tất cả các loại

Đúc và hàn nối

Chạc nối chữ
thập góc và chạc
nối chữ thập giảm

Đường kính
lên đến 120”

Tất cả các loại

Ống đúc và hàn nối

Phụ kiện bên góc
và phụ kiện bên
giảm

Đường kính
lên đến 120”

Tất cả các loại

Ống đúc và hàn nối

Thiết bị nối giữa
hai ống để kiểm
tra dòng chảy

Đường kính
lên đến 120”

Tất cả các loại

Ống đúc và hàn nối
(dập nóng và dập nguội)

Phụ kiện ống đặc biệt
Loại sản phẩm

Kích thước

Thép

Thi công

Casting các phụ
tùng cho máy
móc

Đường kính
lên đến 120”

Tất cả các loại

Ống đúc và hàn nối

Tất cả các loại

Hàn

Tất cả các loại

Ống đúc và hàn nối

Tất cả các loại

Ống đúc và hàn nối

Ống đọng chất bẩn
Tê nhánh
Chạc nối
chữ Y

Đường kính
lên đến 60”
Đường kính
lên đến 120”
Đường kính
lên đến 120”

Sản phẩm đặc biệt theo bản vẽ của khách hàng

Vật liệu được sử dụng và các tiêu chuẩn quốc tế có liên quan
CÁC-BON VÀ THÉP HỢP KIM DÀNH CHO NHIỆT ĐỘ PHÒNG, NHIỆT ĐỘ TRUNG BÌNH VÀ NHIỆT ĐỘ CAO
-

ASTM / ASME A234: WPB - WPC - WP1 - WP11 - WP12 - WP5 - WP22 - WP9 - WP91
EN 10216-2: P195GH - P235GH - P265GH - 20MnNb6 - 16Mo3 - 8MoB5-4 - 14MoV63 10CrMo5-5
13CrMo4-5 - 10CrMo9-10 - 15NiCuMoNb5-6-4 - X11CrMo5 – X11CrMo9-1 - X10CrMoVNb9-1
X10CrMoVNb9-1 - X10CrWMoVNb9-2 - X20CrMoV11-1 (Former BS-DIN-AFNOR loại tương đương)
EN 10253-1 EN 10253-2
RCC-M: CL2-CL3-NC Các loại P265GH-P280GH-P295GH-P355NH-TU42C-AE250B1
(Những loại khác có thể được cung cấp theo yêu cầu)

THÉP CÓ ĐỘ BỀN UỐN CAO DÀNH CHO ĐƯỜNG ỐNG VÀ DỊCH VỤ Ở NGOÀI KHƠI
-

ASTM A860/MSS SP-75: WPHY 42 - WPHY 46 - WPHY 52 - WPHY 60 - WPHY 65 - WPHY 70 grades
WPHY 80 chỉ trên MSS-SP75
EN 10208-2: L245NB - L290NB - L360NB - L415NB - L360QB - L415QB - L450QB - L485QB
L555QB - L360MB - L415MB - L450MB - L485MB
API 5L X42 - X46 - X52 - X60 - X65 - X70

CÁC-BON VÀ THÉP HỢP KIM DÀNH CHO NHIỆT ĐỘ THẤP
-

ASTM / ASME A/SA 420 WPL6-WPL3

THÉP KHÔNG GỈ
-

ASTM / ASME A/SA 403: WP304 - WP304L - WP304H - WP304LN - WP304N - WP316 - WP316L
WP316H - WP316LN - WP316N - WP317 - WP317L - WP32
WP321H - WP347 - WP347H - WPS31254
RCC-M: CL1 - CL2 - CL3 grades Z2CND17.12 - Z2CN18.10 - Z2CND18.12N
(Các loại khác có thể được cung cấp theo yêu cầu)
ASTM A774: TP304L - TP316L - TP317L - TP321 - TP347
Các loại tương đương EN 10253-3 EN 10253-4 (Tương đương loại AFNOR-DIN-BS trước đây)

THÉP KHÔNG GỈ FERRITIC/AUSTENITIC
-

ASTM / ASME A/SA 815: UNS 31803 (kép) - UNS 32750 (kép) - UNS 32760 (kép)
UNS 32550 (siêu kép) và tương đương

HỢP KIM NIKEN
-

ASTM / ASME B/SB 366: UNS N04400 - UNS N06600 - UNS N06625 - UNS N08020
UNS N08800 - UNS N08811 - UNS N08825 - UNS N10276

Hợp kim đồng
-

Đồng- Niken ASTM/ASME B/SB 466: UNS C70600 (CuNi 90/10) - UNS C71500 (CuNi 70/30)

Hợp kim Titan
ASTM/ASME B/SB363: WPT2 - WPT12

Tiêu chuẩn sản xuất
-

ASME B16.9 - ASME B16.25 - MSS-SP75 - MSS-SP43
DIN 2605 - 2606 - 2615 - 2616 - 2617 - BS 1640 - GOST 17374 - 17375 - 17376 - 17377
17378 - 17379 - 17380

Quy tắc thiết kế
-

ASME B31.1 - ASME B31.3 - ASME B31.4 - ASME B31.8
EN 13445 - 13480 - 12952 (trước đây là BS PD 5500 - Pháp lệnh Thụy Điển AFS 1994:39)
DIN 2413 - TRD301
AD 2000 Merkblatt B2 - B3 - B9
Quy tắc Stoomwezen dành cho ống áp suất

Công ty Tectubi Raccordi luôn mong muốn mang đến cho khách hàng sự thỏa mãn tối đa. Mục đích chính của
Công ty luôn tập trung vào nhu cầu khách hàng. Việc hợp tác chặt chẽ với khách hàng làm cho công ty có cơ hội
duy trì hoạt động như hiện nay và xu hướng của thị trường và sự phát triển có thể kiểm soát được. Đồng thời, các
dịch vụ có thể thực hiện theo tiêu chuẩn mới nhất. Các công ty kỹ thuật, bao gồm 65% là cung cấp, tương đương
với phần lớn nhất của toàn bộ công suất và liên quan đến chính sách bán hàng để đảm bảo chất lượng tối đa.
Thị trường mục tiêu trong hoạt động của công ty Tectubi Raccordi có thể chia thành:

• Năng lượng hạt nhân

• Hoá dầu

• Dịch vụ ngoài khơi & Dưới biển

• Nhiệt điện

• Ống dẫn Dầu khí

• Hàng có sẵn cho các thị trường

Tectubi Raccordi là công ty duy nhất đảm bảo đầy đủ quy trình sản xuất và phân phối trên toàn bộ các thị
trường này. Là công ty duy nhất áp dụng các khái niệm về toàn cầu hóa cũng như triết lý sáng lập tư duy
kinh doanh của mình.
Hơn 90% sản lượng của Tectubi Raccordi được xuất khẩu sang nước ngoài, nhằm đưa công ty trở thành một
công ty định hướng mang tính quốc tế với triển vọng quốc tế. Đồng thời, do phải cạnh tranh với các đối thủ trên
toàn thế giới hàng ngày, nên công ty đã đặt ra yêu cầu là phải đạt chất lượng dịch vụ cao nhất.
Thị trường châu Âu nắm giữ 28% doanh thu bán hàng trong số các thị trường kinh doanh khác của Tectubi
Raccordi ở các nước khác trên thế giới.

Ống cong bán kính lớn được sản xuất bởi OMP - Mongiardino - Bộ
phận Uốn của Tectubi Raccordi

Chạc nối chữ Y bằng thép không gỉ đặc biệt. Thiết bị cơ khí với công
nghệ được phát triển bởi SAIPEM.

• Giấy chứng nhận Hệ thống chất lượng dành cho vật liệu được cấp bởi ASME
ASME PHẦN III NCA 3800 Giấy chứng nhận số QSC - 603
• NNSA - Giấy chứng nhận đăng ký của Tổ chức nước ngoài cho các hoạt động về an
toàn thiết bị hạt nhân dân dụng tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
• TÜV - AD 2000 - MERKBLATT W0
• ISO 9001: 2008 bởi Tập đoàn LLOYD’S REGISTER
• Tiêu chuẩn GOST bởi Nga
Ngoài những chứng chỉ này, còn có các Chứng chỉ do các cơ quan và tổ chức nhà nước cấp,
Tectubi Raccordi còn có Văn bản chấp thuận của các công ty tư nhân và nhà nước, như:
Areva / EDF về việc sản xuất các chi tiết cơ khí cho các nhà máy năng lượng hạt nhân theo
quy định của RCC-M, AGIP, Aramco, EIL- Engineer India Limited, ENEL, National Grid,
Norsok, Škoda, Stavanger, Total.

Trụ sở chính
Via Roma, 150 - 29027 Podenzano (Piacenza) - Italia
Điện thoại +39 0523 555311 - Fax +39 0523 559621
info@tectubiraccordi.com - www.tectubiraccordi.com

Công ty cổ phần Tectubi Raccordi là một bộ phận của Allied International Group
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