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Om te beginnen met het zoeken in equivalenten Finder, moet u eerst selecteren welke 
eigenschappen u wilt gebruiken als een basis voor gelijkenis. In dit geval is vloeispanning de 
eerste eigenschap die wij zullen toevoegen. Het is ook mogelijk om op dit punt de informatie 
over het temperatuurbereik te bepalen.  Klik gewoon op toevoegen eigenschap om naar de 
volgende stap te kunnen.

In dit geval zullen we meerdere eigenschappen toevoegen aan de Equivalenten Vinder om 
de lijst verder te verfijnen. Wij zijn specifiek op zoek naar russische materialen die een nauwe 
vergelijkbaarheid hebben aan ons oorspronkelijk duitse uitgangsmateriaal. 
In de snelle zij aan zij vergelijking die u zien kunt voor de rekgrens, treksterkte en dichtheid 
komt het meest overeenkomende materiaal voor.

 k Vind nog meer gelijkwaardigheidsopties!
 k Gebaseerd op vergelijking van eigenschappen
 k Selecteer zoekgevoeligheid voor de vergelijking
 k Genereren van lijsten van nieuwe internationale analogen
 k Innovatie voor nieuwe materiaalkeuze schrijven

In deze use case is het de zaak om een gelijkwaardig of vergelijkbaar materiaal met laag 
koolstofgehalte staal met gelimiteerde analoge beschikbare te kunnen vinden door de 
traditionele kruisvergelijkingstabellen.  
Om naar de equivalenten finder te kunnen komen kunt u ofwel uit de kruisverwijzing 
tabellen rechtstreeks toegang verschaffen of u klikt op de link in de menubalk aan de 
rechterzijde.

www.youtube.com/watch?v=_NGGeWUx_SA
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Introductie Ontwikkelingen - Equivalenten Vinder
equivalenten Finder een nieuwe functionaliteit waarmee u wilt zoeken naar 
nog meer gelijkwaardige en soortgelijke materiële opties binnen Total Materia!

Om te helpen bij het vinden van aanvullende opties voor de behandeling van de 
materiaalkeuze, kunt u met de equivalenten Finder een lijst maken van dergelijke 

stoffen op basis van de eigenschappen die voor u het belangrijkst zijn.
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