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1 Domeniu de utilizare
Acest standard intern al fabricii stabilește cerințe și principii pentru fabricarea și furnizarea de produse/materiale mecanice și
tehnice fluide pentru SMS group.

2 Cerințe
Cerințele enumerate în părțile aferente ale SN 200 trebuie respectate, dacă nu a fost altfel convenit prin intermediul
desenelor, a documentațiilor de plasare a comenzilor și/sau alte documente privind fabricația. Obligativitatea acestui
standard este impusă în desene (în antet), în contracte și/sau documentațiile de plasare a comenzilor.
Dacă aceste cerințe nu pot fi respectate trebuie consultat SMS group.
Seria de standarde SN 200 stabilește următoarele părți:
SN 200-2
SN 200-3
SN 200-4
SN 200-5
SN 200-6
SN 200-7
SN 200-8
SN 200-9
SN 200-10

Reglementări de fabricație - piese brute și semifinite
Reglementări de fabricație - Debitarea termică și formarea prin îndoire
Reglementări de fabricație - Sudura
Reglementări de fabricație - Prelucrarea mecanică
Reglementări de fabricație - Montarea și demontarea
Reglementări de fabricație - Protecția anticoroziune
Reglementări de fabricație - Expediția
Reglementări de fabricație - Transportul
Reglementări de fabricație - Verificarea
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3 Principii
3.1 Reglementări specifice în funcție de țară
Locul de utilizare al unui utilaj sau a unei piese componente determină care reglementări specifice în funcție de țară trebuie
respectate.

3.2 Condiții de siguranță
În principal trebuie respectate reglementările de siguranță specifice în funcție de țară.
La piese componente care intră în contact cu oxigenul se impune să fie absolut libere de ulei și grăsime.
Îmbinările filetate care se pot desface numai la cald (flacără) nu au voie să fie utilizate cu lichidele inflamabile.
3.3 Substanțe periculoase / protecția mediului
3.3.1 Principii de bază
Conform DIN EN 10340 materiile prime nu au voie să elibereze în produsele finite substanțe periculoase peste nivelul maxim
admis, care a fost stabilit într-o normativă Europeană pentru materii prime, sau care sunt permise conform specificațiilor
naționale în statele membre în care se livrează.
3.3.2 Substanțe periculoase nepermise
Următoarele substanțe, preparate sau componente de produs sunt absolut interzise în produsele sau materialele SMS group:
- Asbest și/sau compus de amestec cu conținut de asbest,
- Compuși cu cadmiu crom (VI), plumb sub formă combinată,
- Solvenți rămași în produse sau materiale.
Suplimentar se impune luarea în considerare și respectarea condițiilor specifice în funcție de țară în ce privește substanțele
periculoase nepermise.
Alte substanțe periculoase nepermise sunt enumerate în cadrul desenelor, comenzilor și/sau a altor documentații de
fabricație.
Dacă în timpul fabricației intervin substanțe periculoase nepermise de ex. emisii la lucrările de sudură acestea se aspiră la
locul producerii. Respectarea acestei reglementări trebuie atestată, vezi SN 200-10.
3.3.3 Substanțe periculoase permise
Pentru substanțe, materiale sau preparate admise, care nu se află printre cele de la paragraful 3.3.2 și se utilizează la
produsele
SMS group, se anexează fișe de date de siguranță în conformitate cu Ordonanța privind substanțele periculoase conform
directivei CE 98/24/CE sau reglementările adiacente naționale la livrare cu anexarea numărului de comandă al SMS group.
Dacă nu sunt disponibile fișe de date de siguranță fabricantul/furnizorul se obligă să anexeze la timp și bine lizibil alte
informații privind produsul relevante pentru mediu și siguranță pentru a se putea se putea permite transportul
regulamentar, manipularea regulamentară, depozitarea și debarasarea acestor substanțe periculoase admise la
SMS group resp. clienții acestuia.
3.3.4 Radioactivitate
Toate produsele/materialele nu au voie să prezinte radiații ionizatoare, care să depășească radiațiile naturale proprii.
O radiație ionizatoare care depășește radiația proprie naturală există dacă la momentul unei verificări se stabilește o valoare
care depășește radiația ambientală.
SMS group își rezervă dreptul la stabilirea unei radiații ionizatoare să refuze preluarea produselor/materialelor.

3.4 Principiu de toleranță
Pentru toate toleranțele de dimensiuni, formă și poziție este valabil fără înscrierea în desene principiul independenței conform
DIN EN ISO 8015.
Pentru toate toleranțele de dimensiuni în privința gradului de toleranță de bază ≤IT9 conform DIN EN ISO 286-1:2010-11 este
valabilă condiția de acoperire E conform DIN EN ISO 14405-1:2011-04.
Exemplu: Modul de scriere în desen 100+0,087 sau 100H9
3.5 Suprafață de referință
La marcarea suprafețelor de referință în desene conform imaginii 2 se face trimitere la o constatare specifică a SMS group.
Suprafața de referință este suprafața piesei brute a unei componente daca este determinantă pentru cota finală a dimensiunii.
Această suprafață este reprezentată în desene cu un triunghi de referință și litera de referință R în interiorul unui cerc și se ia
în considerare în timpul derulării fabricației.
Triunghi de referință cu
literă de referință R
în cerc

Imaginea 2 - suprafața de referință
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3.6 Magnetism rezidual
Niciuna din piese nu are voie să depășească la livrare un magnetism rezidual de 800A/m. Piesele, care sunt transportate cu
magnetul de elevare și/sau verificate cu aparate de verificare curent continuu in dublă alternanță în privința erorilor de
suprafață, trebuie demagnetizate. Magnetismul rezidual se verifică în principal cu un aparat adecvat de măsură a intensității
câmpului. Verificarea se dovedește și se atestă la cererea SMS group.
3.7 Marcarea pieselor constructive în timpul procesului de fabricație
3.7.1 Principii de bază
La fabricarea individuală și fabricarea externă piesele componente ale domeniilor de execuție sunt marcate conform
paragrafelor 3.7.2 și 3.7.3.
Sensul și scopul acestei marcări este găsirea, urmărirea și atribuirea materialelor prin intermediul documentațiilor de lucru și
a documentelor privind calitatea.
3.7.2 Număr PSP și număr material
Piesele care ajuns în fabricație prin intermediul departamentului intrare marfă sau pregătire material se însemnează cu un
marker permanent alb sau galben cu numărul PSP complet. Fiecare angajat care îndepărtează acest însemn din cauza
continuării prelucrării este obligat să aplice acest însemn din nou la un alt loc accesibil. În anexa A (informativă) este
reprezentată structura unui număr PSP cu titlu exemplificativ pentru SMS group.
3.7.3 Număr de serie
Pentru piesele care trebuie marcate obligat departamentul achiziții al SMS group atribuie un număr de serie cu 6 caractere.
Transmiterea acestui număr se realizează la fabricarea individuală prin înscrierea în documentația de lucru, iar la fabricarea
externă prin înscrierea în comandă. Piesele cu obligativitate de marcare sunt marcate ca atare în desene, comenzi și în
documentațiile de lucru. Un număr de serie atribuit o dată pentru fiecare componentă asigură urmărirea prin toate procesele
de fabricație. Numărul de serie se trece în toate documentele în privința calității.
3.7.3.1 Ștampilarea numărului de serie
Furnizorul de materiale prime trebuie să ștanțeze numărul de serie la locul prevăzut în desen cu cifre de ștanțare, înălțime
minimă de 10 mm. Ștanțarea trebuie executată astfel încât aceasta să reziste și să rămână lizibilă după următoarele etape
de lucru precum încălzire sau sablarea metalică. Numărul de serie ștanțat se evidențiază în mod semnificant cu o ramă cu
marker permanent.
3.7.3.2 Reștanțarea numărului de serie
Dacă numărul de serie este îndepărtat resp. devine ilizibil în cadrul producției prin intermediul pașilor de prelucrare (așchiere,
sudare, montare) angajatul însărcinat cu etapa de prelucrare trebuie să păstreze prin reștanțare numărul de serie la unul sau
la același loc.
3.7.3.3 Ștanțarea finală a numărului de serie
După fabricarea piesei componente cu obligativitate de marcare trebuie să se ștanțeze numărul de serie la locul prevăzut în
desen cu cifre de ștanțare, înălțime minimă de 10 mm.
La fabricarea individuală se realizează ștanțarea finală în cadrul fabricației, în cazul fabricației externe se realizează de
către furnizor.
3.7.4

Număr lot

3.7.4.1 Ștanțarea numărului de lot la verificarea specifică
La cererea unei verificări specifice trebuie să ștanțeze numărul de lot la locul prevăzut în desen cu cifre de ștanțare, înălțime
minimă de 10 mm. Ștanțarea trebuie executată astfel încât aceasta să reziste și să rămână lizibilă după următoarele etape
de lucru precum încălzire sau sablarea metalică. Numărul de lot ștanțat se evidențiază în mod semnificant cu o ramă cu
marker permanent.
3.7.4.2 Reștanțarea numărului de lot la verificarea specifică
Dacă numărul de lot este îndepărtat resp. devine ilizibil în cadrul producției prin intermediul pașilor de prelucrare (așchiere,
sudare, montare) angajatul însărcinat cu etapa de prelucrare trebuie să păstreze prin reștanțare numărul de lot la unul sau la
același loc.
3.8 Sistem de evaluare a furnizorilor
Transferul complet și corect al pachetului întreg de livrare și performanță este înregistrat la SMS group într-un sistem de
evaluare a furnizorilor. Printre acestea se numără calitatea, prețul și respectarea cu acuratețe a termenelor, precum și
integritatea documentelor, registrelor de verificare și a atestatelor aferente.
3.9 Format editare SN 200
Seria de standarde din reglementarea de fabricație SN 200 este tradusă în limba necesară pentru fabricație și livrare pe
lângă publicarea în SMS group INTRANET precum și în Internet în portalul furnizorilor SMS group.
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Anexa A
(informativ)
Structura numărului PSP (exemplu)

Elementul PSP (elementul schemei structurale a proiectului) din sistemul SAP descrie o livrare sau o performanță, care
trebuie realizată resp. executată în cadrul unui proiect. Repartizarea numerelor PSP este reprezentată cu titlu de exemplu
pentru SMS group în imaginea A.1.
SAP-Einführung bei SMS Demag
The new project number – Hot/Cold Mills Division

A00026.460.02.02.5350
Examples:
A = Plant project
I = Internal project
E = Spare parts
project

Classification of the project
Cons. number for projects

00026 for MASTEEL

Plant type

46 = CSP plant

Cons. number
for plant type

Structural level 1
01 Entry area
02 Finishing mill

Structural level 1

optional
optional

optional

Structural level 2
Structural level 3

Product unit
Stand: 21.11.2006

Structural level 2
01 Stand F1
02 Stand F2

SAP – Einführungsteam

Product unit
5350 Looper
14

Imaginea A.1 - Exemplu unui număr PSP din domeniul de activitate în fabricile de laminat la cald/rece
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Colecție de reguli tehnice citate
DIN EN 10340
DIN EN ISO 8015
SN 200-2
SN 200-3
SN 200-4

Oțel turnat pentru sectorul de construcții
Desene tehnice, principiu de toleranță
Reglementări de fabricație - piese brute și semifinite
Reglementări de fabricație - Debitarea termică și formarea prin îndoire
Reglementări de fabricație - Sudura

SN 200-5
SN 200-6:
SN 200-7
SN 200-8
SN 200-9
SN 200-10
Directiva 98/24/CE

Reglementări de fabricație - Prelucrarea mecanică
Reglementări de fabricație - Montarea și demontarea
Reglementări de fabricație - Protecția anticoroziune
Reglementări de fabricație - Expediția
Reglementări de fabricație - Transportul
Reglementări de fabricație - Verificarea
Protecția sănătății și siguranța angajatului în cazul pericolului
cu substanțe chimice de procesare la efectuarea lucrărilor

Modificare Mai 2016
Modificări redacționale
Titlu standard extins cu cerințele
Cuprins nou adăugat
Mijloc de preluare a greutăților îndepărtat
Paragr. 1
Domeniu de utilizare modificat
Paragr. 2
Paragraful cu referințe normative modificat și redenumit în cerințe
Paragr. 3.1
Adăugat nou
Paragr. 3.2
Din SN 200-6: 2010-09 , paragraful 2 nou adăugat
Paragr. 3.3.1
Principii de bază nou adăugate
Paragr. 3.3.2
Substanțe periculoase nepermise precum "plumb" modificate în "plumb sub formă combinată"
Paragr. 3.4
Principiu de toleranță adaptat la DIN EN ISO 8015
Paragr. 3.5
Text "Cota finală a dimensiunii reprezintă suprafața piesei brute" nou adăugat
Paragr. 3.7
Marcarea din SN 200-8: 2010-09 nou adăugat
Paragr. 3.7.3.3
Propoziția a fost îndepărtată: "Numărul de serie ștanțat se evidențiază cu o ramă cu marker permanent";
Ștanțarea mărită de la 8 mm la 10 mm
Paragr. 3.7.4
nou adăugat
Paragr. 3.9
Format ediție ca versiune legată îndepărtat și extins la edițiile din internet

