ال َر ْو َعة

َر ْو َعة

:STRENX

أقوى وأخف

يف املعركة التي ال تنتهي والتي نخوضها سع ًيا وراء أداء أفضل ملنتجات الصلب ،عادة ما تفوز
املنتجات األقل وزنًا.
لتصنيع منتجات أخف تحتاج إىل صلب أقوى ميكن استخدامه بأبعاد أنحف .صلب  Strenxاإلنشايئ عايل القوة هو
الحل الذي نقدمه للتغلب عىل هذا التحدي.
يسمح  ،Strenxملصنعي املقطورات بحموالت أكرب .ميكن أن يوفر مالك الشاحنات من استهالك الوقود وانبعاثات
ثنايئ أكسيد الكربون .ميكن ملشغيل الرافعات تعزيز أعاملهم بالوصول الرتفاعات أعىل .ميكن للمزارعني تغطية فدادين
أكرث يف اليوم.
هنا تكمن َر ْو َعة  :Strenxمهام كان استخدامك ،تقدم  Strenxخيارات جديدة لتعزيز األداء.

ميكنني الرفع الرتفاعات أكرب
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ميكنني توفري الوقود

ميكنني أن أكون آمن ًة

ميكنني تحميل املزيد
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الصلب مع
توفري الدعم

مركز خدمة املعرفة الخاص بـ SSAB

مورد فريد لتطوير التطبيق واإلنتاج .يركز متخصصو املواد واإلنتاج لدينا عىل السامح
بتصنيع منتجاتكم بشكل أكرث سهولة ،ومنحها القدرة عىل حمل حموالت أكرب ،والبقاء
ملدة أطول ،وتقليل حاجتها للصيانة .لدى مركز خدمة املعرفة الخاص بـ  SSABفرق
خبرية تدعم عمالئنا يف مختلف النواحي:

فريق تقنية تصميم الهياكل

يركز عىل حلول التصميم املتقدمة والسالمة الهيكلية املتعلقة باستخدام صلب عايل
القوة يف تراكيب قوية وخفيفة.

فريق تقنية التشكيل

الهدف األسايس لفريق تقنية التشكيل هو تقديم الدعم للعمالء حول أفضل املامرسات
الخاصة بقطع الصلب عايل القوة وتشكيله.

فريق التوصيل والقطع الحراري

يزود عمالئنا بدعم فني مؤهل ومعلومات حول اللحام والقطع الحراري لصلب SSAB

عايل القوة بدرجاته.

فريق كفاءة اإلنتاج

يحلل تدفق اإلنتاج ورفع كفاءة العملية للتوفري يف نفقات اإلنتاج.

لدى  SSABتاريخ طويل يف دعم عمالئها فيام يتعلق بتطوير املنتجات ،بداية من
ابتكار وتصميم تطبيقات جديدة وصوالً إىل اختيار املواد وحسابات تكلفة دورة الحياة
والحلول اللوجيستية والتوصيات الخاصة بورش العمل.
باختصار ،كونكم من عمالء  Strenxيسمح لكم باالستفادة من ثالث وسائل
للخدمة والدعم:
الدعم الفني لـ SSAB

الخط األول من الدعم الفني يعمل به عدد من املهندسني أصحاب الخربة جاهزين
لتلقي اتصاالتكم عىل مدار الساعة ،وتقديم املساعدة لكم بلغتكم أو باللغة اإلنجليزية.
يتعامل الدعم الفني مع كل أسئلتكم العملية يو ًما بعد يوم حول اختيار املواد ،عوامل
اللِحام املتغرية ،املامرسات اإلنتاجية وغريها الكثري .ميكن الوصول للدعم الفني عن
طريق الهاتف أو عرب مركز مساعدة .SSAB
ميكنكم معرفة املزيد عن الدعم الفني بزيارة .ssab.com
SSAB Shape

تقدم خربات هندسية وإنتاجية ولوجيستية تضيف ملا لديكم من موارد بشكل يعزز من
فاعلية واقتصاديات اإلنتاج اإلجاميل .لدى مركز  SSAB SHAPEالقدرة عىل الوصول
إىل شبكة من مراكز الخدمة املجهزة مباكينات حديثة للمعالجة املسبقة لـ .Strenx
حتى أنه ميكنكم الحصول عىل أجزاء شبه مج ّهزة ومجموعات جاهزة للرتكيب وتوصليها
إىل خطوط اإلنتاج لديكم مبارشة.

 Strenxاإلنشايئ لديه قدرة هائلة عىل جعل منتجاتكم أكرث قوة
وأخف وأكرث أمانًا وذات قدرة أكرب عىل املنافسة وأكرث استدامة.
حينام تجمع ما بني هذا الصلب الفائق واملعرفة واملوارد التي
تقدمها  ،SSABميكن ملنتجاتكم أن تصل إىل مستويات جديدة
من األداء.
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" فكر يف
النحافة
والقوة "
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تحديات التصميم
ومميزاته
يضفي  Strenxاإلنشايئ املزيد من اإلثارة عىل سباق الرشكات
لتحقيق نسب جديدة .وال يقترص األمر عىل املشاهدة بل يتعداه
للمشاركة.
ومع وجود مهنديس التصميم ذوي املهارة والطموح ،ميكن لـ  Strenxتحقيق نتائج مبهرة .بناء عىل نقطة
البداية ،ميكن للمصممني تقليل وزن هياكل الصلب بنسبة  40 ،30 ،20يف املئة وأكرث  -ويف ذات الوقت
تحقيق أداء أفضل والتمتع مبدة استعامل أطول.
بالتفكري يف النحافة ميكنك الوصول لحلول أقوى وأخف لنطاق واسع من التطبيقات .ويُعد مجايل الرفع والنقل
من املجاالت األساسية حيث يكون فيهام الصلب الذي يتميز بنقطة خضوع تبدأ من  600ميجا باسكال أو
تحول جذريًا.
عامل جديدًا سيحول الصناعة ً
أعىل ً
وإذا كان الصلب األقل قوة يفي بالغرض يف تصميمكم الحايل ،فتأكدوا أن استخدام  Strenxسيجعل هذا
التصميم أفضل مام كان .ومع ذلك ،إذا تبنيتم أسلوبًا جذريًا بشكل أكرب وبدأتم من جديد ،فأن اإلمكانات
تصبح أكرب.
يف حقيقة األمر ،ناد ًرا ما نبدأ بشاشة خالية.
املنتجات السابقة ومنشآت اإلنتاج والتطبيقات العملية األخرى لديها القدرة عىل إعاقة تطورنا بشكل ما .ومع
ذلك ،ميكن لجرعة صحية من التفكري الحر كشف أفكار جديدة ملنتجات أقوى وأخف وأكرث قدرة عىل املنافسة.
منتجات  ،Strenxينطبق هذا الوصف عليها.
حتم ستمثل تحديًا لبعض املفاهيم
العمل بصلب بنقطة خضوع ترتاوح من  600-1300ميجا باسكال ً
املسبقة يف تصميم الصلب .يف بعض األحوال يبدو األمر وكأنك تتعامل مع مادة جديدة كليًا.
يك تدعموا أفكاركم الجديدة ،نوصيكم باكتشاف موارد التصميم واالبتكار لدينا يف مركز خدمة املعرفة الخاص
بـ  .SSABميكن اختبار حلول التصاميم الجديدة عمل ًيا مبساعدة عمليات املحاكاة الحاسوبية التي تخترب توزيع
الضغط ،وظروف البىل ،ومعايري التصميم األخرى.
واآلن ،لندع سباق النسب ينطلق…
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سامت األداء الخاص بلوائح ورشائط وأنابيب وقطاعات  STRENXامل ُج ّوفة من الصلب
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منتجات  Strenxاللوحية امل ُدلفنة عىل الساخن
االسم

مدى السمك [مم]

قوة الخضوع ,Rp 0.2
حد أدىن [ميجا باسكال]

مقاومة الشد ,Rmp
حد أدىن [ميجا باسكال]

التمذّد  A5حد أدىن %

نصف قطر الحد األدىن لطرق الصلب
حتى الثني نصف قطر سطح الثني
الداخيل/سمك اللوح األسايس ،من الوضع
العريض إىل اتجاه الدوران،
 t < 15 <_ 8مم

 CET/CEVالنموذجي
اللوح عند  t = 10مم

صالبة االصطدام []J
عند -40درجة مئوية

Strenx 700

4-53

700

780-930

14

1.5

0.29/0.43

69

(-100)53

650

780-930

14

(-160)100

650

710-900

14

4-53

900

940-1100

12

(-100)53

830

880-1100

12

4-53

960

980-1150

12

(-100)53

850

900-1100

10

)5(4-

1100

1250-1550

8

Strenx 900

Strenx 960

Strenx 1100

Strenx 1300

0.36/0.55

2.5

0.36/0.55

2.5

27

40

5-40

1100

1250-1550

10

3.0

0.36/0.55

27

4-10

1300

1400-1700

8

4.0

0.42/0.65

27

منتجات  Strenxاللوحية امل ُدلفنة عىل الساخن

من
600*1300
ميجا باسكال
8

االسم

مدى السمك [مم]

قوة الخضوع ,Rp 0.2
حد أدىن [ميجا باسكال]

مقاومة الشد ,Rmp
حد أدىن [ميجا باسكال]

التمذّد  A5حد أدىن %

نصف قطر الثني [نصف قطر سطح
الثني الداخيل/سمك اللوح األسايس]
 t _< 6 < 3مم

 CET/CEVالنموذجي

صالبة االصطدام []J
عند -40درجة مئوية

Strenx 600 MC

2-10

600

650-820

16

1.1

0.21/0.33

27

Strenx 650 MC

2-10

650

700-880

14

1.2

0.22/0.34

27

Strenx 700 MC

2-10

700

750-950

12

1.2

0.25/0.39

27

Strenx 700 MC Plus

3-12

700

750-950

13

1.0

0.24/0.38

 60-( 40درجة مئوية)

Strenx 900 MC

3-10

900

950/1200

8

3.0

0.25/0.50

27

Strenx 960 MC

3-10

960

1000-1250

7

3.5

0.28/0.51

27

Strenx 1100 MC

3-8

1100

1250-1500

6

4.0

0.30/0.50

 20-( 27درجة مئوية)

منتجات  Strenxامل ُدلفنة عىل البارد
االسم

مدى السمك [مم]

قوة الخضوع ,Rp 0.2
حد أدىن [ميجا باسكال]

مقاومة الشد ,Rmp
حد أدىن [ميجا باسكال]

التمذّد  A80حد أدىن %

نصف قطر الثني [نصف قطر سطح الثني
الداخيل/سمك اللوح األسايس]

 CET/CEVالنموذجي

Strenx 700 CR

0.7/2.1

700

1000-1200

7

2.0

0.29/0.40

Strenx 960 CR

0.7/2.1

960

1200-1400

3

3.5

0.28/0.39

Strenx 1100 CR

0.7/2.1

1100

1300-1500

3

3.5

0.30/0.41

إذا كنتم تظنون دامئًا أن كل أنواع الصلب متامثلة
يف األساس ،سيدفعكم  Strenxاإلنشايئ للتفكري
بشكل مختلف Strenx .قوي ومتني من السطح
حتى القلب.

االسم

ُسمك الجدار [مم]

األبعاد الخارجية [مم]

السمك ودرجات تحمل التسطيح
أول ما ستالحظونه هو جودة سطح ُّ .Strenx
مثرية لإلعجاب بالفعل ،وهي مؤكدة مبا تقدمه  Strenxمن ضامنات.

قوة الخضوع ,Rp 0.2
حد أدىن [ميجا باسكال]

مقاومة الشد ,Rmp
حد أدىن [ميجا باسكال]

التمدّد  A5حد أدىن %

 CET/CEVالنموذجي

صالبة االصطدام []J
عند -20درجة مئوية

Strenx Tube 700

3-10

يتم اختبار خصائص الصلب – مثل نقطة الخضوع وقوة الشد وأداء الثني واملتانة
الصدمية  -بدقة لضامن املتانة واالتساق يف كل مرة يتم تسليم املنتج فيها.

323.9 - 33.7
x 30 - 300 x 300 30
x 30 - 400 x 200 50

700

750-950

10

0.24/0.38

40

Strenx Tube 900

4-6

219.1 - 76.1
x 70 - 160 x 160 70
x 60 - 200 x 120 80

Strenx Tube 960

4-6

219.1 - 76.1
x 70 - 160 x 160 70
x 60 - 200 x 120 80

أنابيب وقطاعات  Strenxامل ُج ّوفة

*ميكن إضافة املزيد يف وقت كتابة هذه النرشة.

900

930-1200

7

0.25/0.50

40

960

980-1250

6

0.28/0.51

40

Strenx Section 650

2.5-10

650

700-880

12

0.22/0.34

40

Strenx Section 700

3-10

700

750-950

12

0.24/0.38

40

Strenx Section 900

3-6

900

930-1200

8

0.28/0.51

40

تغطي ضامنات  Strenxخصائص  .Strenxللحصول عىل معلومات حول الدرجات الفردية ،يرجى الرجوع للوثائق املتاحة عىل  ssab.comأو من جهة االتصال الخاصة مببيعات  .SSABتحتفظ  SSABبالحق يف تغيري املواصفات دون إشعار مسبق .ميكن استخدام الجداول كمرجع فقط.
تحمل صحيفة بيانات املنتج املحددة ملنتج معني جميع الخصائص املضمونة والصحيحة.
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التطبيقات
املمكنة
مقطورات حاويات الشحن
مقطورات ُمسطّحة
مقطورات مزودة بصندوق
مقطورات لنقل األخشاب
مقطورات قالبة
مقطورات ضخمة ومزودة بخزان
مقطورات نقل السيارات

َر ْو َعة
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مجموعة متنوعة
من التطبيقات

عربات قطار البضائع
قطارات الركاب
القطارات الخفيفة
الحافالت والشاحنات الخفيفة
رافعات ذات أذرع تلسكوبية ومفصلية
رافعات مقصية
رافعات التحميل املحمولة عىل الشاحنات
رافعات تلسكوبية

مهام كانت تطبيقاتكم ،يقدم  Strenxخيارات جديدة لتعزيز
األداء .نقدم هنا بعض املنتجات التي تستفيد من استخدام الصلب
عايل القوة لتقليل وزن الهيكل.
الوصول الرتفاعات أعىل

ميكن أن يزيد  Strenxاإلنشايئ عايل القوة من قدرة معدات الرفع عىل التنافس من خالل السامح لها

بالوصول ملسافات أعىل سواء ألعىل أو للخارج .يستغل التصميم الذيك نقطة الخضوع العالية لـ Strenx

رافعات مضخة الخرسانة

لتحقيق أداء أفضل دون املخاطرة مبستويات السالمة الشخصية العالية التي تتطلبها معدات الرفع .ميكن
تحقيق ذلك دون جعل الوحدة بأكملها ثقيلة للغاية بالنسبة للطرق التي تسري عليها.

رافعات متنقلة

ح ّمل أكرث واحرق وقودًا أقل

معدات مناولة البضائع
ماكينات حصاد الغابات
شاحنات العمل يف الغابات
القالبات واملقطورات الزراعية

أنباء طيبة للعاملني بالزراعة وزراعة الغابات.

تُعد سعة التحميل والوزن املنخفض من االحتياجات املشرتكة يف مجايل الزراعة وزراعة الغابات .كام أن لتحسني
سعة التحميل تأثري مبارش عىل الحصيلة املالية .فانخفاض وزن املعدات يقلل من انضغاط الرتبة يف حقول
املحاصيل فضالً عن تقليل تلف األرض يف الغابات .فاستخدام ماكينة حصاد قوية وخفيفة الوزن  -سواء لجمع
املحاصيل أو األخشاب  -يعني استهالك كمية أقل من الوقود وتآكل أقل وعدد ساعات عمل أقل مع الوصول
إىل نفس النتيجة .وهي أخبار سارة للاملك والسائق عىل حد سواء.

أمنة وقوية للهياكل البحرية والتي يتم استخدامها بعيدًا عن الشاطئ

 Strenxخيار آمن لصنع الهياكل القوية واآلمنة التي تعمل يف بيئات بحرية وبعيدة عن الشاطئ حساسة.
وبفضل املزيج الفريد الذي يجمع بني القوة والصالبة واالتساق وإمكانية اللحام يتخطى الصلب معايري
التصنيف املطلوبة .النقاوة الفائقة لـ  Strenxتكسبه متانة عالية يف درجات الحرارة املنخفضة ،وهو ما يضمن
أقىص درجات السالمة يف التطبيقات الحساسة.

يبحث مجال النقل دو ًما وباستمرار عن سبل زيادة الحمولة مع تحسني كفاءة استهالك الوقود لكل طن ُمحمل
أو وحدة أو راكب .تحتاج الشاحنات واملقطورات والقطارات والحافالت إىل أن تكون أخف وزناً دون املساس
بأدائها أو معايري السالمة أو مدة استخدامها .ويحقق  Strenxهذه املعادلة الصعبة ،حيث يتميز بنقطة
خضوع ترتاوح ما بني  600-1300ميجا باسكال ،يف الوقت الذي يقبل عليه العاملون بورش التصنيع متا ًما
مثل الصلب العادي.

رافعات التحميل األمامية وملحقاتها
هياكل آلة الرش واألذرع
أرجل الرافعات
األبراج
الرافعات البحرية والرافعات التي تعمل بعيدا عن الشاطئ
روافع قوارب السالمة
األوناش ومعدات السطح
املنحدرات واألسطح وكوات البضائع
الرتوس والجريدات املسننة
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اللحام

مرح ًبا يف الورشة

ميكن لحام  Strenxباستخدام أي وسيلة لحام تقليدية .لحام  MAGهو األسلوب األكرث شيو ًعا اليوم،
نظ ًرا إلمكانية األمتتة إلنتاجية عالية .من الطرق األخرى املناسبة لحام  ،MMAلحام  ،TIGلحام البالزما،
لحام القوس الغاطس ،لحام الليزر.

القطع الحراري
التتمة الدقيقة لسطح أرشطة أو ألواح  Strenxيجعلها مثالية للقطع بالليزر دون الحاجة ألي إعداد
إضايف للسطح .يتم القطع الحراري لصفائح وألواح  Strenxاملدلفنة عىل الساخن باستخدام لهب وقود
األكسجني ،والبالزما ،والليزر.

يتطلب تخطي الحدود املتعارف عليها للصلب وحلول التصميم وجود صلب عايل االتساق والدقة
لضامن أداء وسالمة املنتج.
من خالل التحسينات املستمرة للعملية ميكننا تقديم  Strenxمبجموعة فريدة من الضامنات املتعلقة
السمك والتسطيح ونصف قطر الثني .ضامنات  Strenxهي وسيلتكم للحصول عىل إنتاج خايل
بخصائص ُّ
من املشاكل ،يو ًما بعد يوم ،وسنة بعد سنة .وميكن معالجة املادة بنفس النوع من املاكينات والتكنولوجيا
املستخدمة مع الصلب العادي.
 SSABهي أكرث ُمن ِتجي العامل خربة يف مجال الصلب املسقي والصلب املعالج حراريًا .نظافة  Strenxالفائقة،
وحلول السبائك الخالصة ،وعمليات التصنيع عالية الجودة لها أثر كبري عىل املتانة ومقاومة البىل واألداء يف
األجواء التي تنخفض فيها الحرارة ألقل من الصفر.
نظ ًرا ألن  Strenxأقوى ،ميكن استخدامه بأبعاد أنحف لعمل هياكل أخف .وهو يحسن املنتج النهايئ ،وتظهر
فوائده مع الوقت .الخامة األخف تعني عادة لحا ًما أقل وإنتاج أرسع .تصبح املناولة اليومية يف ورش التصنيع
أخف وتكون هناك كمية أقل من الصلب لشغل حيز التخزين.
حينام تتطلب التصميامت الجديدة والحلول املبتكرة طرق إنتاج جديدة وأكرث ذكا ًء ،ميكنك دامئًا االستعانة
بالدعم الفني لدى  SSABللحصول عىل اإلرشادات والتوصيات.
يسعدنا أن نقدم لكم نصائح متخصصة حول املواد واملعالجة عند تطويرك لتطبيقات جديدة ومحسنة.

ضامنات Strenx

السمك وحدود تفاوت التسطيح وحدود تفاوت نصف قطر الثني.
تشمل ضامنات  Strenxحدود تفاوت ُّ

الثني

السمك عام محدد يف معايري  ENذات الصلة لكل مجموعة منتجات.
تقل حدود تفاوت ُّ

ميكن ثني ألواح ورشائط  Strenxثن ُيا ح ًرا أو الثني عىل شكل أسطوانة باستخدام ماكينات الثني
السمك املتقاربة ،وجودة السطح العالية تجعل من
القياسية .الخصائص املوحدة ،وحدود تفاوت نسبة ُّ
عملية الثني عملية ُيكن التنبؤ بها.

السمك
ضامن ُّ

ضامن التسطيح

يتمتع  Strenxبخمس فئات من حدود تفاوت التسطيح ،تب ًعا لنوع املنتج وقوة املواد .جميع الفئات تتوافق
ملواصفات  EN 10 029أو تفوقها رصامة .تتوافق كذلك الفئتان  Aو Bمع مواصفات  EN 10 051أو تفوقها
رصامة.

ضامن نصف قطر الثني

يعتمد ضامن نصف قطر الثني عىل نقطة الخضوع الخاصة بدرجة الصلب ،ويتوافق دامئًا مع املتطلبات
املوجودة مبعيار  ENذي الصلة لكل منتج أو يفوقها رصامة.

القطع امليكانييك
القطع امليكانييك لـ  Strenxيتم عىل أفضل نحو باستخدام املقصات املقصلية .يُرجى االنتباه جيدا ً
إىل إعدادات آلة القطع .ويُعد حيز الخلوص وزاوية القطع وصالبة الشفرة من العوامل املهمة عىل
اإلطالق .يجب تدفئة اللوح جيدًا إىل أن تصل حرارته إىل  20+درجة مئوية قبل قطعه.

املعالجة اآللية
ميكن دامئًا معالجة  Strenxآليًا دون الحاجة ملعدات خاصة .يوىص باستخدام ماكينات ثابتة مزودة
بأدوات صلب وكربيدية عالية الرسعة عند الثقب ،والتخويش أسطواين والتفريع ،والخرط ،والتفريز.

ميكن العثور عىل مزيد من
اإلرشادات املفصلة للتعامل يف ورشة التصنيع
مع  Strenxعىل .strenx.com
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حلول مخصصة
لتلبية احتياجاتكم

ميكن للمصممني واملهندسني واملص ّنعني الحصول عىل
مخصصة للرفع والنقل والزراعة وغريها من
حلول ّ
القطاعات التي تستفيد من استخدام .Strenx
من خالل مراكز  ،SSAB Shapeنقدم تشكيلة واسعة من الخدمات لتطوير قطع الصلب
عايل القوة وإعدادها ما قبل التصنيع.
ميكن ملستخدمي  Strenxحول العامل كسب ميزة تنافسية من خالل مرشوعات التطوير
املشرتكة .تتمتع بالوصول إىل خرباء هندسة الصلب وتصنيع النامذج التجريبية وتوفري
األجزاء املص ّنعة وتسليمها يف الوقت املناسب إىل دورة اإلنتاج لديكم.

خدمات املعالجة

ُيكن معالجة جميع ألواح  Strenxواألصناف الرشائطية واألنابيب املجوفة منه بأطوال
تزيد عىل  20مرتًا وقوة ثني تزيد عىل  4000طن.
يساعد استخدام املعدات املتقدمة يف مراكز  SSAB Shapeعىل التمتع بأفضل حس
عميل .ميكنك التعرف عىل القدرات اإلنتاجية دون االستثامر يف ماكينات جديدة لإلنتاج
الداخيل وميكنك اختصار املدد الزمنية.
تلبي املاكينات والتقنية املتوفرة كل نوع من أنواع معالجة الصلب وذلك عىل نحو عميل:
• القطع بالليزر
• اللحام بالليزر
• القطع باستخدام لهب وقود األكسجني
• الثني
• القطع بالبالزما
• القطع بالقص
• النرش
• تشكيل األسطوانات
• ثني األسطوانات
• املعالجة اآللية
• التقطيع إىل رشائح
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يف وقته متا ًما وعىل
أحسن ما يكون
يتم تسليم  Strenxعن طريق سلسلة إمداد راسخة وميكن
االعتامد عليها ،وهي مدعومة بنظم لوجيستية تضمن حصولكم
عىل املادة يف املكان الصحيح والوقت الصحيح ويف الحالة املناسبة.
ميكن أن تصلكم درجات وأبعاد  Strenxاألكرث شيو ًعا خالل  48ساعة مبارشة من املصنع أو املخزون املحيل.
ميكن تكييف لوجستيات  SSABيك تالئم إنتاجكم ،بناء عىل أحجام اإلنتاج واملوقع .حلول التسليم تتضمن
التوريد وإدارة املخزون JIT ،و( VMIاملخزون الخاضع إلدارة البائع).
يتم إنتاج  Strenxوفقًا ملواصفات جودة صارمة .حيث يتم متييز كل لوح وصفيحة وملف وأنبوب بعالمة
حتى ميكن التعرف عىل مراحل إنتاجه ومن ثم تأكيد الجودة.
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االختبار والتوثيق

يتم إجراء اختبارات مكثفة ميكانيكية وأخرى باملوجات فوق الصوتية قبل التسليم لضامن تلبية املادة
للمواصفات .يتم توثيق كل عملية تسليم بشكل كامل من خالل نظام اعتامد رشكة  SSABالذي يصدر جميع
أنواع وثائق الفحص إلكرتونيًا ويوزعها ويسجلها .يسمح نظام االعتامد مبناولة وثائق الفحص برسعة وسهولة.

إدارة الجودة

يستند نظام إدارة الجودة يف رشكة  SSABإىل املعيار  ،EN ISO 9001: 2000وهو املعيار املوضح يف
"الدليل التشغييل للجودة والبيئة" .تقوم هيئة فحص معتمدة باملصادقة عىل صحة النظام ،كام يتم اعتامده
أيضً ا وفقًا ملعيار  .AQAP 2110:2تتوافق منتجات رشكة  SSABمع رشوط عالمة مطابقة الجودة واألمان
والسالمة يف االتحاد األورويب ( )CEوفقًا للتوجيه الخاص مبنتجات البناء يف االتحاد األورويب (.)EEC/89/106

الطالء والتعبئة ووضع العالمات

منتجات  Strenxمتاحة مع مجموعة كبرية من خيارات الطالء والتعبئة ووضع العالمات مثل الطالء املقاوم للتآكل
والتغليف ببالستيك متني وحامية الحواف وعالمة منتج ذاتية اللصق وعالمات غري قابلة لإلزالة لتعريف املنتج.
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يدعم التميز

 My Inner Strenxهو برنامج يسمح ملصنعي منتجات الصلب املتطورة
باالستمتاع بقوة أكرب وتحقيق املزيد من النجاح .وهو يعد أيضً ا وسيلة
للمستخدمني للحصول عىل منتجات مصنوعة من صلب فائق واالستفادة
من أساليب اإلنتاج الذي يتم التحكم يف جودته.
عضوية  My Inner Strenxتعود بالعديد من الفوائد عىل الرشكات حيث يكون الحافز هو تصنيع أفضل املنتجات املمكنة
باستخدام  Strenxاإلنشايئ عايل القوة.
كبداية ،يتمتع األعضاء بأولوية الوصول إىل مجموعة كبرية من خدمات وموارد  SSABلتصميم وتطوير وإنتاج املنتجات
الحالية والجديدة .يوفر الدعم التقني برشكة  SSABللرشكات األعضاء أحدث املعلومات حول املنتج ومامرسات الورش.
ولهؤالء األعضاء أيضاً قناة اتصال مبارشة مبركز خدمة املعرفة بالرشكة لالطالع عىل الطرق الجديدة واملبتكرة للتصميم
باستخدام .Strenx
تتضمن مزايا األعضاء األخرى خطًا ساخ ًنا للتطوير التقني ،الفرصة للمشاركة يف التصميم العادي والندوات التقنية حول
الستشاري أعامل  ،SSAB Shapeوالحصول عىل الدعم الخاص ببناء العالمة التجارية
تطبيقات  ،Strenxالوصول املبارش
ّ
والتسويق للمستخدمني.
قبل منح الرشكات للعضوية ،تقوم  SSABبتقييمها واعتامدها .إشارة  My Inner Strenxالرسمية املسموح لهم بوضعها
عىل املنتجات املعتمدة هي دليل عىل الجودة واألداء الفائق يبعث عىل الفخر.
توضح اإلشارة لعمالئهم أن املنتج خضع للتحسني يك يكون قويًا وخفيفًا ،حيث يتم صنعه من  Strenxاإلنشايئ وتصنيعه تب ًعا
لتصميم  SSABومواصفات املواد املعتمدة.
ميثل  My Inner Strenxعالقة عمل جيدة لكل األطراف املشاركة فيه .طبّقوا اآلن وكونوا يف صدارة املنافسة.
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 SSABرشكة صلب اسكندنافية ومقرها الواليات املتحدة .تقدم  SSABمنتجات وخدمات ذات
قيمة مضافة قامت بتطويرها بالتعاون الوثيق مع عمالئها للوصول إىل عامل أقوى وأخف وأكرث
استدامة .لدى  SSABموظفني يف أكرث من  50دولة .لدى  SSABمنشآت إنتاج يف السويد
وفنلندا والواليات املتحدة SSAB .مدرجة يف بورصة ناسداك  OMXاالسكندنافية يف ستوكهومل
ولديها تسجيل ثانوي يف بوصة ناسداك  OMXيف هلسنيك.

رشكة SSAB
P.O. Box 70
SE-101 21 Stockholm

السويد
عنوان الزيارة:
Klarabergsviadukten 70

الهاتف:

+46 8 45 45 700

الربيد اإللكرتوينcontact@ssab.com :

strenx.com

