
แหลง่ขอ้มลูคณุสมบตั วิสัดสุ ำ�หรบัง�นคำ�นวณท ีห่�จ�กท ี ไ่หนไมไ่ด ้

ฐา น ข ้อม ูล ว ัสด ุท ี ่ค ร อ บคล ุม มาก ท ี ่ส ุดในโ ลก

ความทา้ทาย

 k คน้หาขอ้ม ลูวสัดทุ ีจ่ำาเป น็ส ำาหรบัการ
คำานวณทางวศิวกรรมข ั น้สงู และการ
จำาลองดว้ย computer aided engineering 
(CAE) และ finite element analysis (FEA)

 k กราฟความเคน้ - ความเคร ยีด ท ีอ่ณุหภ มู ิ
ตา่งๆกนั และท ีอ่ตัราความเคร ยีดตา่งๆ

 k เปร ยีบเทยีบคณุสมบตัคิวามลา้ของวสัดทุ ี ่
แหลง่ท ีม่าตา่งๆกนั เชน่จากอเมร กิา, ยโุรป 
และเอเช ยี

แก ้ไขปญัหา

 ใหข้อ้ม ลูคณุสมบตั ขิ ั น้สงูส ำาหรบัใช ้ในงานออกแบบท ีเ่ก ีย่วขอ้ง

 ชว่ยลดระยะเวลาในการคน้หาคณุสมบตัวิสัดไุดอ้ยา่งม ี
ประส ทิธภิาพ และเช ือ่ถอืไดส้ ำาหรบันำาไปใช ้ในงานคำานวณข ึ น้สงู

 ขอ้ม ลูกรรมวธิ กีารทดลองของเราท ีร่วบรวมขอ้ม ลูการทดลอง
มากกวา่ 3,000แหลง่อา้งองิ และเอกสาร 

ส ทิธ ปิระโยชน ์

 k หลกีเล ีย่งคา่ใชจ้า่ย และความผดิพลาดท ีอ่นัตรายท ีอ่าจเกดิข ึ น้ได ้

 k เป ดิประสบการณ์ใหมส่ ำาหรบัราคาท ีด่ ที ีส่ดุ และการออกแบบท ีม่ ี
ประส ทิธภิาพ

 k การเสร มิสรา้งความแมน่ยำา และประส ทิธภิาพผา่นกระบวนการทั ง้หมด

แผนภาพ ความเคน้ - ความเคร ยีด กราฟการข ึ น้รปู ขอ้มลูความลา้ ขอ้มลูการค บื

Extended Range  ใหข้อ้มลูคณุสมบตั ขิ ั น้สงูส ำาหรบัใช ้ ในงานออกแบบท ีเ่ก ีย่วขอ้ง



© 2018 Key to Metals AG. สงวนล ขิส ทิธ ิ .์ 

Key to Metals AG, Doldertal 32, 8032 Zürich, Switzerland 
Phone: +41 44 586 49 59, Fax: +41 43 508 00 99, CustService@totalmateria.com

www.totalmateria.com

ชดุขอ้ม ลู Total Materia’s Extended Range คอืแหลง่ขอ้ม ลูท ีด่ ที ีส่ดุส ำาหรบัขอ้ม ลู
โครงสรา้ง และการคำานวณทางความรอ้นข ั น้สงู ประกอบดว้ย: กราฟความเคน้ - 

ความเคร ยีด, แผนภาพการข ึ น้รปู (formability diagrams), ขอ้ความความลา้ และอ ืน่ๆ

กราฟความเคน้ - ความเคร ยีดกวา่พนักราฟ 
ชดุขอ้มลูการฟความเคน้ - ความเครยีดมากกวา่ 150,000 กราฟ สำาหรบัการคำานวณในชว่ง
ยดืหย ุน่ท ีค่รอบคลมุมากกวา่ 50,000 วสัด ุดว้ยชว่งการอบรอ้น, อณุหภมู ทิ ีใ่ชง้าน และอตัรา
ความเครยีดตา่งๆ จากคา่ quasistatic มากกวา่ 1,000 1/s นอกจากน ั น้กราฟความเคน้ - 
ความเครยีดยงัสามารถใช ้ในการ interpolate กราฟเพ ือ่หาอณุหภมู  ิและอตัราความเครยีดได ้

คณุสมบตั วิงจรท ี ่ใหญท่ ีส่ดุ 
ฐานขอ้มลูของชว่งชวีติความเคน้ และชว่งชวีติความเครยีดท ีใ่หญท่ ีส่ดุมากกวา่ 35,000 
วสัด,ุ กราฟ e-N และ S-N, สำาหรบัค่าการอบรอ้น และสภาวะในการโหลดรวมถงึ Monotonic 
properties ท ีใ่ช ้ในการอา้งองิพารามเิตอรข์องความลา้สถติ

ว ธิ กีารพ เิศษในการประมาณคณุสมบตั ิ 
ใชพ้ ื น้ฐานของ Total Materia ตารางตวัอา้งองิเช ือ่มโยง และคณุสมบตัเิท ีย่บเทา่ของวสัด ุ 
Extended Range จะใหก้ารประมาณกราฟความเคน้ - ความเครยีด ของวสัดกุวา่ 90,000 
ชนดิ และคณุสมบตัวิงจร อกีกวา่ 80,000 ชนดิ  แตถ่งึแมว้า่การประมาณจะไมส่ามารถแทนท ี ่
ขอ้มลูการทดลองได  ้แตก่ส็ามารถใชเ้ปน็คา่เร ิม่ตน้ส ำาหรบัการวจิยั และคำานวณได ้
คณุสมบตั ขิ ั น้สงูส ำาหรบัการออกแบบ และการจำาลองท ีม่ากข ึ น้ 
สรา้งขอ้จำากดัและกราฟความเคร ยีดสงู ท ีช่ว่งของอณุหภ มู ิ เพ ือ่ทำาการจำาลอง, เข ยีนแบบ 
และการจำาลองวธิ อี ืน่ๆ กลศาสตรก์ารแตกหกั K1C, KC, การเจรญิของรอยแยก และกฎของ
ปารสี(Paris law) ท ีถ่ กูน ำาเสนอดว้ยกราฟการเจรญิของรอยแยก ขอ้ม ลูการคบืรวมไปถงึคา่ 
yield stress และความแตกคบื (creep rupture strength) ท ีอ่ณุหภ มู ติา่งๆดว้ยการคำานวณ
พาราม เิตอรข์อง Larsen-Miller และชว่งช วีติท ีเ่หลอือย ูข่องสว่นประกอบ

ตาราง

ประมาณ

กราฟ

เปรียบเทียบวัสดุ

บทความอ้างอิง

ส่งออกข้อมูล

ข้อมูลการคืบ

ข้อมูลความล้า

แผนภาพ ความเค้น - ความเครียด

กราฟการขึ้นรูป

กลศาสตร์การแตกหัก

กรรมสิทธิ์ข้อมูลการ
ทดสอบ

รายงานการวิจัยทางเ
ทคนิค

ข้อมูลผลการทดลอง

แหลง่ขอ้ม ลูคณุสมบตัวิสัดสุ ำาหรบังานคำานวณท ีห่าจากท ี ่ไหนไม่ได ้


