
ฐานขอ้มลูวสัดทุ ีค่รอบคลมุมากท ีส่ดุในโลก

วธิ เีเกป้ญัหาท ีถ่ กูรวมกนัไวท้ ี ่ๆ เด ยีว เป น็ตวัเล อืกอนัดบัหน ึง่ของว ศิวกรท ั ว่ท ั ง้โลก



  คณุสมบตั วิสัดมุากกวา่ 450,000 วสัด ุ

  จากเเหลง่ขอ้มลูมากกวา่ 3,000 เเหลง่ ี ่  

  โลหะ, โพล เิมอร ,์ เซราม คิ, วสัดผุสม

  กราฟความเคน้-ความเคร ยีดมากกวา่ 150,000 กราฟ

  ม กีารรบัรองมาตรฐานจาก 74 องกรคท์ ั ว่โลก

  วสัดทุ ีม่ คีณุสมบตั เิป น็วฏัจกัรมากกวา่ 35,000 ชน ดิ

  ตารางตวัอา้งอ งิเช ือ่มโยงระหวา่งวสัดจุากท ีต่า่งๆ

  การประเม นิคณุสมบตั แิละการสอดแทรก

  สว่นประกอบทางเคม ี

  การด งึขอ้มลูออกไปยงัซอฟเเวต ์ CAE

  คณุสมบตั ทิางกล และทางกายภาพ

  การระบวุสัดทุ ี ไ่มท่ราบท ีม่า

  ตวัเล อืกการเปร ยีบเท ยีบวสัดหุลายๆชนดิ

  การต ดิตามการปรบัปรงุมาตรฐานของวสัด ุ

ม อีะไรท ีอ่ย ูข่ า้งใน

รวมรวมขอ้มลูคณุสมบตั มิากกวา่ 20 
ลา้นขอ้มลูของวสัดมุากกวา่ 450,000  

วสัดโุลหะ และอโลหะ ในรปูแบบภาษากวา่ 26 ภาษา

www.totalmateria.com



Total Metals ม ฐีานขอ้มลูท ีใ่หญท่ ีส่ดุในโลกส ำา
หรบัคณุสมบตั วิสัดโุลหะ และม ผีลติภณัฑห์ลกัคอื 
Total Materia ซ ึง่เป น็แหลง่ขอ้มลูดา้นวศิวกรรม

ท ีห่าค ูแ่ขง่ไดย้าก

สว่นประกอบ

ขอ้มลูและฟงักช์ นัโมดลูท ีร่วมทกุการแก ้ไขปญัหาไว ้ในหน ึง่เด ยีว

www.totalmateria.com

PolyPLUS

Extended Range

eXporter

Tracker

Total Metals

Suppliers

SmartComp

DataPLUS Enviro Compliance



THE WORLD ’ S MOS T COMPREHENSI V E M ATERI A L S DATA BA SE PRESENT S

74 ประเทศ/มาตรฐาน

450,000+  คณุสมบตั ขิองวสัด ุ

ขอ้มลูวสัด ุ มากกวา่สามแสนเเปดหม ืน่ขอ้มลู

www.totalmateria.com

Total Materia ค อืฐานขอ้มลูวสัดทุ ีค่รอบคลมุมากท ีส่ดุในโลก 
ท ี ใ่หก้ารเขา้ถ งึขอ้มลูโลหะ,  

โพล เิมอร ,์ เซราม คิ และวสัดผุสมมากกวา่ 450,000 ขอ้มลูไดอ้ยา่งรวดเร ว็

  450,000+  คณุสมบตั ขิองวสัด ุ ุ ุ
  โลหะ, โพล เิมอร ,์ เซราม คิ, วสัดผุสม 
  ม กีารร บัรองมาตรฐานจาก 74 
องกรคท์ ั ว่โลก

  ตารางตวัอา้งอ งิเช ือ่มโยงระหวา่งประเทศ
  สว่นประกอบทางเคม ี
  คณุสมบตั ทิางกล และทางกายภาพ
  ตวัเล อืกเปร ยีบเท ยีบหลายวสัด ุ

  3,000+ แหลง่ขอ้มลูข ั น้สงู
  150,000+ กราฟความเคน้-ความเคร ยีด
  35,000+ วสัดทุ ีม่ คีณุสมบตั วิงจร
  คณุสมบตั กิารประเม นิ 
และการประเม นิคา่ในชว่ง 

  ด งึขอ้มลูไปยงัซอฟแวต ์ CAE
  การระบวุสัดทุ ี ไ่มท่ราบชนดิ
  ต ดิตามมาตรฐาน และการอพัเดทวสัด ุ



www.totalmateria.com

Total Materia เสนอรปูแบบของผลติภ ั
ณฑอ์ยา่งละเอ ยีด เพ ือ่ใหต้รงกบัความตอ้
งการขอ้มลูวสัดใุนการนำาไปใชแ้กป้ญัหา
ท ตีรงกบัความตอ้งการของคณุ

Total Materia สามารถเข า้ถ งึไดด้ ว้
ยรปูแบบผล ติภณัฑแ์บบตา่งๆ รวมถ งึ
รปูแบบเดสกท์ อ็ปส ำาหร บัผ ู ้ใช ง้านคน
เด ยีว, รปูแบบเว บ็ไซตท์ ีย่ ดืหย ุน่ส ำาห
ร บัผ ู ้ใช ง้านคนเด ยีว, แบบผ ู ้ใช ง้านห
ลายคนท ีเ่หมาะกบัการใช ง้านในบร ษิ ั
ทท ั ง้ขนาดใหญแ่ละ ขนาดเลก็ และกา
รแกป้ญัหาส ำาหร บัองคก์รธรุก จิระหว่

างประเทศ

ชน ดิผล ติภณัฑ ์

รปูแบบเว บ็ไซต ์

ร ูป แบ บ ผ ล ิต ภ ัณฑ ์

วสัดทุ ั ง้หมดในฐานขอ้มลูเด ยีว

จากผ ู ใ้หบ้ร กิารใหค้ำาปร กึษา, บร ษิทัขนาดเลก็ และธรุก จิขนาดกลาง 
ไปจนถ งึองคก์รนานาชาตขินาดใหญ ่Total Materia ม รีปูแบบผลติภณัฑ  ์ 

และใบอนญุาตการใชง้านท ีเ่หมาะกบัคณุ

ฐานขอ้มลู Total Materia แบบตวัเตม็จะครอบคลมุขอ้มลูโลหะ และโลหะผสมกวา่ 
74 ประเทศ/มาตรฐาน และยงัม ขีอ้มลูคณุสมบตั มิากกวา่ 20,000,000 
ชน ดิซ ึ ง่ครอบคลมุโลหะผสมกวา่ 450,000 ชน ิ ท ั ง้เหลก็, เหลก็, อล มู เิน ยีม,ไทเทเน ี
ยม,ทองแดง,แมกน เีซ ยีม,ด บีกุ,สงักะส ,ีตะก ั ว่,น กิเก ลิ,โคบอลต ์ และอ ืน่ๆ 

สว่นประกอบ

รูปแบบผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบ

ESSENTIALS PREMIUM

ESSENTIALS BASIC

EXTENDED
RANGE

TOTAL
METALS

POLYPLUS EXPORTER DATAPLUS ENVIRO SMART
COMP

TRACKER SUPPLIERS

INSPECT BASIC

ESSENTIALS ULTRA

INSPECT PREMIUM

INSPECT ULTRA

DESIGN PREMIUM

DESIGN BASIC

DESIGN ULTRA

POWERPACK PREMIUM

POWERPACK BASIC

POWERPACK ULTRA

ADD THE COMPLIANCE MODULE FOR ANY PREMIUM OR ULTRA NETWORK EDITION!
Compliance is not available with Basic or Single User options

Total Metals

PolyPLUS

Extended Range

DataPLUS

Enviro

Compliance

Suppliers

SmartComp

eXporter

Tracker

ฐานข้อมูลโลหะที่ครอบคลุมมากที่สุดในโลก

ข้อมูลคุณสมบัติวัสดุอโลหะกว่าพันชนิด

แหล่งข้อมูลคุณสมบัติวัสดุสำหรับงานคำนวณที่หาจากที่ไหนไม่ได้

ข้อมูลสำหรับเชื่อมวัสดุ, สารหล่อลื่น, ขนาด และการชุบผิว, และ ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงเสียดทาน, 
การหล่อลื่น และการเสียดสีวัตถุระหว่างการเคลื่อนไหว

ฟรีโมดูลที่มีมาให้ ได้แก่ ข้อมูลการกัดกร่อน, การฉายรังสี, การผุกร่อน และอายุการใช้งาน

มาตรฐานสากล สำหรับ วัสดุ และสสาร

รายการแหล่งข้อมูลวัสดุ และเครื่องมือค้นหา

ระบุวัสดุที่ไม่ทราบชนิดได้อย่างรวดเร็ว

ปิดช่องว่างระหว่างแหล่งข้อมูลและโปรแกรม CAE

สามารถติดตามมาตรฐาน และการอัพเดตวัสดุได้



ฐานข ้อม ูลว ัสด ุท ี ่ครอบคล ุมมากท ี ่ส ุดในโลก

ฐานขอ้มลูโลหะท ีค่รอบคลมุมากท ีส่ดุในโลก

www.totalmateria.com

Total Metals

ขอ้มลูคณุสมบตั กิวา่  
15 ลา้นขอ้มลู

ขอ้มลูวสัดกุวา่  
350,000 ขอ้มลู

74 ประเทศ/มาตรฐาน

ความทา้ทาย
 k คน้หาขอ้มลูเปร ยีบเท ยีบวสัดจุากท ีต่า่งๆแ
บบเท ยีบเค ยีงทกุขอ้มลู

 k คน้หาวสัดจุากท ั ว่โลกโดยอาศยัสว่นประก
อบทางเคม ี และคณุสมบตั ทิางกล

 k ถอดรหสัคณุสมบตั ขิองวสัด ุ และคน้หาเก
รดของวสัดทุ ีเ่หมาะสมกบัการใช ง้านของ
คณุ

 k คน้หาคณุสมบตั ทิางกล ทางกายภาพ 
และคณุสมบตั อิ ืน่ๆของวสัด ุ ภายใตส้ภาวะ 
ะอณุหภมู ติา่ง ไๆดอ้ยา่งแมน่ย ำา 
และเช ือ่ถ อืได ้

แก ้ไขปญัหา
 แหลง่ขอ้มลูคณุสมบตั โิลหะขนาดใหญท่ ีพ่ร อ้มส ำาหรบังานข

องว ศิวกรท ั ง้ระดบัพ ื น้ฐาน ไปจนถ งึระดบัซ บัซอ้น

 ตารางตวัอา้งอ งิเช ือ่มโยงจากกวา่ 74 ประเทศท ั ว่โลก
ท ีจ่ะใหก้ารสนบัสนนุอยา่งสงูในการระบวุสัดทุ ีเ่หม อืน 
และเท ยีบเทา่จากท ั ว่โลก

 ขอ้มลูมาตรฐานวสัดกุวา่พนัรายการ และแหลง่ขอ้มลูอ ืน่ๆท ี ่
เตร ยีมพรอ้มส ำาหรบัการแก ้ไข

ส ทิธ ปิระโยชน ์
 k ประหยดัเวลา

 k เพ ิม่ความแมน่ยำา และความนา่เช ือ่ถ อื

Total Metals ค อืแหลง่รวมรวมขอ้มลูคณุสมบตั ขิองวสัดโุลหะท ี ใ่หญท่ ีส่ดุในโ
ลก ท ีพ่ร อ้มสง่ถ งึหนา้จอของคณุดว้ยเซตขอ้มลูท ีพ่ร อ้มสรรพ และพรอ้มส ำาหร ั

บการใชง้านในเช งิว ศิวกรรม



www.totalmateria.com

ในดา้นของมาตรฐานคณุสมบตั วิสัดใุนฐานขอ้มลูท ีร่วมรวมคณุสมบตั มิา
กกวา่  

15 ลา้นคณุสมบตั ิ ของวสัดกุวา่ 350,000 ชน ดิ จากกวา่ 74 ประเทศ

ฐานขอ้มลูโลหะท ีค่รอบคลมุมากท ีส่ดุในโลก

ฐานขอ้มลูท ีม่ คีณุภาพ และใหญท่ ีส่ดุ 
จากขอ้มลูสว่นประกอบทางเคม ,ี ตารางตวัอา้งอ งิเช ือ่มโยง, คณุสมบตั ทิางกล 
และทางกายภาพ, การเพ ิม่ และลดต่ ำากวา่ศนูยอ์งศาของอณุหภมู ิ
, ขอ้มลูเพ ิม่เต มิอ ืน่ๆ เชน่ตารางการอบรอ้น, คณุสมบตั ทิางกายภาพ 
และการแปรรปูของวสัด ,ุ Total Metals ใหข้อ้มลูท ีม่ คีณุภาพสงู 
และนา่เช ือ่ถ อืแกค่ณุ

ตวัอา้งอ งิเช ือ่มโยงท ีร่วดเร ว็ และม ปีระส ทิธ ภิาพท ีส่ดุ 
ตารางตวัอา้งอ งิเช ือ่มโยงท ีค่รอบคลมุกวา่ 15 ลา้นขอ้มลูท ี ใ่ช ้ในการเท ยีบเค ยีงวสัดจุ
ากท ั ว่โลก โดยใชก้ารแบง่คณุสมบตั ติา่งๆท ีเ่หม อืนกนัมาเท ยีบเค ยีงกนั และดว้ยระบบ 
SmartCross2 ซ ึง่เป น็ระบบเฉพาะของเรา จะสามารถชว่ยคณุในการระบขุอ้มลูเท ยีบเ
ทา่ของวสัดจุากขอ้มลูสว่นประกอบ, คณุสมบตั ทิางกล และจากคณุสมบตั อิ ืน่ ไๆด ้

การพฒันา และการใหข้อ้มลูลกูคา้ ท ีย่อดเย ีย่ม 
ขอ้มลูวสัดทุ ั ง้หมด และขอ้มลูคณุสมบตั จิะไดร้ บัการอพัเดตทกุๆเด อืน เพ ือ่ใหข้อ้ม ู
ลเป น็ป จัจบุนัดว้ยการพฒันามาตรฐานท ี ใ่หมท่ ีส่ดุ, ชดุขอ้มลูท ี ไ่ดร้ บัการอพัเกรด 
และรปูแบบการใช ง้านแบบใหม่ ขอ้มลูวสัดทุ ั ง้หมดไดร้ บัการสนบุสนนุ 
และพฒันาจากผ ูเ้ช ีย่วชาญ ดว้ยประสบการณ ์ในระบบอตุสาหกรรมรวมกนักวา่ 300 
ป ี ซ ึง่พรอ้มใหค้ำาแนะนำาโดยไมม่ คีา่ใช จ้า่ยใดๆส ำาหรบัผ ู ้ใช บ้ร กิาร

แคตตาล็อกด้านเทคนิค

วัสดุกว่า 350,000 วัสดุ

74 ประเทศ/มาตรฐาน

ตัวอ้างอิงเชื่อมโยง

เปรียบเทียบ

มาตรฐาน

กรรมสิทธิ์เอกสารข้อมูล

ข้อมูลผลการทดลอง

โครงสร้างของโลหะ

ส่วนประกอบทางเคมี

ส่วนประกอบทางกล

คุณสมบัติทางกายภาพ

การอบร้อน

คุณสมบัติของแม่เหล็ก

ข้อมูลการแปรรูป



ฐานข ้อม ูลว ัสด ุท ี ่ครอบคล ุมมากท ี ่ส ุดในโลก

ขอ้มลูคณุสมบตั วิสัดอุโลหะกวา่พนัชน ดิ

PolyPLUS

www.totalmateria.com

ความทา้ทาย

 k คน้หาขอ้มลูมาตรฐาน และคณุสมบตั เิฉ
พาะของวสัดปุระเภทโพล เิมอร ์ วสัดผุสม 
และเซราม คิ

 k ทำาการเปร ยีบเท ยีบคณุสมบตั ขิองวสัดหุลา
ยชน ดิไดพ้รอ้มๆกนั และเล อืกส ิง่ท ีด่ ที ีส่ดุ
ส ำาหร บัคณุ

 k คน้หาขอ้มลูคณุสมบตั ขิ ั น้สงูส ำาหร บั  
FEA/CAE ท ี ไ่มส่ามารถหาไดท้ ั ว่ไป 
ซ ึง่ค อืคา่ความเคน้-ความเคร ยีด 
และขอ้มลูความลา้ ส ทิธ ปิระโยชน ์

 k ขอ้มลูคณุสมบตั ขิองวสัดทุ ั ง้หมดท ีค่ณุตอ้งการในท ีเ่ด ยีว

 k โอกาสใหมใ่นการออกแบบโดยอาศยัประส ทิธภาพในการเปร ยีบเ
ท ยีบวสัดทุ ั ง้หมดอยา่งสมบรูณ ์

PolyPLUS เป น็ชดุฐานขอ้มลูของวสัดอุโลหะ  
ค อืเป น็แหลง่รวบรวมขอ้มลูพลาสตกิ, เซราม คิ, วสัดผุสม

แก ้ไขปญัหา
 ขอ้มลูคณุสมบตั วิสัดอุโลหะส ำาหรบัวสัดพุลาสตกิ, เซราม คิ 

และวสัดผุสมกวา่พนัชน ดิ

 ประกอบดว้ยขอ้มลูมาตรฐาน 
และคณุสมบตั วิสัดกุวา่พนัขอ้มลู 

 คน้หาขอ้มลูคณุสมบตั ขิ ั น้สงูของอโลหะไดอ้ยา่งง ่
ายดาย ประกอบดว้นกราฟความเคน้-ความเคร ยีด 
และคณุสมบตั วิงจร

พอลลิเมอร์ เนื้อไม้เซรามิค วัสดผสม เส้นใย ซีเมนต์ โฟม แผ่นรังผึ้งที่
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ขอ้มลูคณุสมบตั วิสัดอุโลหะกวา่พนัชน ดิ

ข้อมูลองค์ประกอบ

คุณสมบัติทางกล

คุณสมบัติทางกายภาพ

คุณสมบัติทางความร้อน

คุณสมบัติทางไฟฟ้า

ข้อมูลผู้ผลิต

แผนภาพความเค้น-ความเครียด

สดุมาตรฐาน

เอกสารข้อมูลผู้ผลิต

ข้อมูลผลการทดลอง

พอลลิเมอร์

เซรามิค

วัสดผสม

เส้นใย

ซีเมนต์

โฟม

แผ่นรังผึ้งที่

เนื้อไม้

เม ือ่นำาไปรวมเขา้กบัชดุฐานขอ้มลู Total Metals 
ซ ึง่ม ขีอ้มลูโลหะอลัลอยดม์ากกวา่ 350,000 ชนดิ PolyPLUS 

จะทำาใหค้ณุไดข้อ้มลู Total Materia ท ีค่ณุตอ้งการแบบเบด็เสร จ็ในท ีเ่ด ยีว

ศนูยบ์ร กิารทกุขอ้มลูคณุสมบตั ขิองวสัดทุ ีค่ณุตอ้งการแบบเบด็เสร จ็ 
ดว้นฐานขอ้มลูคณุสมบตั ขิองโลหะท ีค่รอบคลมุมากท ีส่ดุในโลก PolyPLUS 
ทำาใหฐ้านขอ้มลูของ Total Metals น ั น้สมบรูณด์ว้ยขอ้มลูวสัดอุโลหะ ไมว่า่จะเป น็ขอ้
มลูคณุสมบตั ขิองพลาสตกิ, เซราม คิ และวสัดผุสม และท ั ง้หมดพรอ้มใหค้ณุสมัผสัแล ้
วเพ ยีงแคค่ล กิ!

ขอ้มลูคณุสมบตั ขิ ั น้สงูส ำาหรบัอโลหะ 
ตลอดจนงานอสงัหาร มิทรพัยท์ ีต่อ้งการขอ้มลูคณุสมบตั ขิ ั น้สงูของวสัดปุระเภทโลหะ 
ดว้ยโหมด Extended Range จะสามารถใหข้อ้มลูกราฟความเคน้ - ความเคร ยีด และ
ขอ้มลูความลา้ไดอ้ยา่งครอบคลมุ

ผ ูน้ ำาในการพฒันา และเสร มิสร า้งระบบ 
ดว้ยความท ุม่เทของท มีพฒันา PolyPLUS จะไดร้ บัขอ้มลูใหม่ๆ  และพฒันาฟงักช์ ั น้กา
รทำางานทกุๆเด อืน ซ ึง่จะใหแ้หลง่ขอ้มลูของเราเจร ญิเต บิโตอยา่งตอ่เน ือ่งจนเป น็ส ิง่ท ี ่
ผ ู ้ใช ง้านดา้นว ศิวกรรมจะขาดไมไ่ด ้
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Extended Range

ความทา้ทาย
 k คน้หาขอ้มลูวสัดทุ ีจ่ ำาเป น็ส ำาหรบั
การคำานวณทางว ศิวกรรมข ั น้สงู 
และการจำาลองดว้ย computer aided 
engineering (CAE) และ finite 
element analysis (FEA)

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

 k เปร ยีบเท ยีบคณุสมบตั คิวามลา้ของวสัด ุ
ท ีแ่หลง่ท ีม่าตา่งๆกนั เชน่จากอเมร กิา, 
ยโุรป และเอเช ยี

แก ้ไขปญัหา
 ใหข้อ้มลูคณุสมบตั ขิ ั น้สงูส ำาหรบัใช ้ในงานออกแบบท ีเ่ก ีย่ว

ขอ้ง

 ชว่ยลดระยะเวลาในการคน้หาคณุสมบตั วิสัดไุดอ้ยา่งม ปีระส ทิ
ธ ภิาพ และเช ือ่ถ อืไดส้ ำาหร บันำาไปใช ้ในงานคำานวณข ึ น้สงู

 ขอ้มลูกรรมว ธิ กีารทดลองของเราท ีร่วบรวมขอ้มลูการทดลอง
มากกวา่ 3,000แหลง่อา้งอ งิ และเอกสาร 

ส ทิธ ปิระโยชน ์
 k หลกีเล ีย่งคา่ใช จ้า่ย และความผ ดิพลาดท ีอ่นัตรายท ีอ่าจเก ดิข ึ ้
นได ้

 k เป ดิประสบการณ ์ใหมส่ ำาหร บัราคาท ีด่ ที ีส่ดุ 
และการออกแบบท ีม่ ปีระส ทิธ ภิาพ

 k การเสร มิสร า้งความแมน่ย ำา และประส ทิธ ภิาพผา่นกระบวนการ
ท ั ง้หมด

แผนภาพ ความเคน้ - ความเคร ยีด กราฟการข ึ น้รปู ขอ้มลูความลา้ ขอ้มลูการค บื

Extended Range ใหข้อ้มลูคณุสมบตั ขิ ั น้สงูส ำาหรบัใช ้ 
ในงานออกแบบท ีเ่ก ีย่วขอ้ง
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ขอ้มลูการค บื

ชดุขอ้มลู Total Materia’s Extended Range ค อืแหลง่ขอ้มลูท ีด่ ที ีส่ดุ
ส ำาหรบัขอ้มลูโครงสร า้ง และการคำานวณทางความรอ้นข ั น้สงู ประกอบดว้ย: 

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

กราฟความเคน้ - ความเคร ยีดกวา่พนักราฟ 
ชดุขอ้มลูการฟความเคน้ - ความเคร ยีดมากกวา่ 150,000 กราฟ ส ำาหรบัการ
คำานวณในชว่งย ดืหยุน่ท ีค่รอบคลมุมากกวา่ 50,000 วสัด ุดว้ยชว่งการอบรอ้น, 
อณุหภมู ทิ ีใ่ชง้าน และอตัราความเคร ยีดตา่งๆ จากคา่ quasistatic มากกวา่ 1,000 
1/s นอกจากน ั น้กราฟความเคน้ - ความเคร ยีดยงัสามารถใช ใ้นการ interpolate 
กราฟเพ ือ่หาอณุหภมู  ิและอตัราความเคร ยีดได ้

คณุสมบตั วิงจรท ีใ่หญท่ ีส่ดุ 
ฐานขอ้มลูของชว่งช วีติความเคน้ และชว่งช วีติความเคร ยีดท ีใ่หญท่ ีส่ดุมากกวา่ 
35,000 วสัด,ุ กราฟ e-N และ S-N, ส ำาหรบัคา่การอบรอ้น และสภาวะในการโหลดรวมถงึ 
Monotonic properties ท ีใ่ช ใ้นการอา้งอ งิพาราม เิตอรข์องความลา้สถติ

ว ธิ กีารพ เิศษในการประมาณคณุสมบตั  ิ
ใชพ้ ื น้ฐานของ Total Materia ตารางตวัอา้งอ งิเช ือ่มโยง 
และคณุสมบตั เิท ีย่บเทา่ของวสัด ุExtended Range จะใหก้ารประมาณกราฟความเคน้ - 
ความเคร ยีด ของวสัดกุวา่ 90,000 ชนดิ และคณุสมบตั วิงจร อกีกวา่ 80,000 ชนดิ  แตถ่ ึ
งแมว้า่การประมาณจะไมส่ามารถแทนท ีข่อ้มลูการทดลองได  ้แตก่ส็ามารถใชเ้ป น็คา่เร ิม่ต ้
นส ำาหรบัการว จิยั และคำานวณได ้

คณุสมบตั ขิ ั น้สงูส ำาหรบัการออกแบบ และการจำาลองท ีม่ากข ึ น้ 
สร า้งขอ้จำากดัและกราฟความเคร ยีดสงู ท ีช่ ว่งของอณุหภมู ิ เพ ือ่ท ำาการจำาลอง, 
เข ยีนแบบ และการจำาลองว ธิ อี ืน่ๆ กลศาสตรก์ารแตกหกั K1C, KC, 
การเจร ญิของรอยแยก และกฎของปาร สี(Paris law) ท ีถ่ กูนำาเสนอดว้ยกราฟการเจ
ร ญิของรอยแยก ขอ้มลูการค บืรวมไปถ งึคา่ yield stress และความแตกค บื (creep 
rupture strength) ท ีอ่ณุหภ มู ติา่งๆดว้ยการคำานวณพาราม เิตอรข์อง Larsen-Miller 
และชว่งช วี ติท ีเ่หล อือย ูข่องสว่นประกอบ

ตาราง

ประมาณ

กราฟ

เปรียบเทียบวัสดุ

บทความอ้างอิง

ส่งออกข้อมูล

ข้อมูลการคืบ

ข้อมูลความล้า

แผนภาพ ความเค้น - ความเครียด

กราฟการขึ้นรูป

กลศาสตร์การแตกหัก

กรรมสิทธิ์ข้อมูลการ
ทดสอบ

รายงานการวิจัยทางเ
ทคนิค

ข้อมูลผลการทดลอง

แหลง่ขอ้มลูคณุสมบตั วิสัดสุ ำาหรบังานคำานวณท ีห่าจากท ี ไ่หนไมไ่ด ้
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DataPLUS
ขอ้มลูส ำาหรบัเช ือ่มวสัด,ุ สารหลอ่ล ืน่, ขนาด และการชบุผ วิ, 
และทฤษฎ เีก ีย่วกบัแรงเส ยีดทาน, การหลอ่ล ืน่ และการเส ยีดส วีตัถรุะหวา่งการเคล ือ่นไหว

ความท้าทาย
 k การเล อืกวสัดสุ ำาหร บักระบวนการงานเช ื ่

 k การมองภาพรวมของขอ้มลูคณุสมบตั แิละต
ำาแหนง่ของวสัด ุ 

 k การหาคน้หาการเคล อืบผ วิและคณุสมบตั ิ
ตา่งๆท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัวสัดทุ ีร่วมกนัเป น็อย่
างเด ยีว

 k การส ือ่สารระหวา่งว ศิวกรรมและการเง นิเพ ื ่
อหล กีเล ีย่งความผ ดิพลาดตา่งๆ

ประโยชน์ที่ได้รับ
 k ทำาใหก้ารเล อืกวสัดมุ คีวามแมน่ย ำาข ึ น้

 k โดยการหาขอ้มลูของวสัดใุนช วี ติจร งิ

 k เพ ิม่ขอบเขตของขอ้มลูคณุสมบตั วิสัด ุ

DataPLUS เป็นโมดูลเสริม ที่ให้ข้อมูลครอบคลุมไปถึงข้อมูลของการเชื่อมติด 
สารหล่อลื่นและสารหล่อเย็น ขนาดวัสดุ tribology และสารเคลือบสำาหรับวัสดุโล

หะและอโลหะหลายพันรายการ

วิธีการแก้ปัญหา
 DataPLUS ครอบคลมุชว่งของขอ้มลูอยา่งกวา้งขวางภายใน5 

ฐานขอ้มลู ท ีเ่ป น็แหลง่ขอ้มลูท ีถ่ กูเพ ิม่เข า้ไปส ำาหรบักระบวนก
ารของการเล อืกวสัด.ุ 

 DataPLUS เช ือ่มตอ่ไดอ้ยา่งลงตวักบัขอ้ม ู
ลตา่งๆท ีถ่ กูค ยี ์ เชน่ สว่นประกอบทางเคม ,ี 
ตารางวสัดตุา่งๆ, คณุสมบตั ทิางกายภาพและทางกล 
ท ีม่ กีารคน้หาอยา่งกวา้งขวาง

ขนาด การเคลือบรอยต่อ สารหล่อลื่น การศึกษาเกี่ยวกับการตอบ
สนองระหว่างพื้นที่เสียดสีกัน
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ขอ้มลูส ำาหรบัเช ือ่มวสัด,ุ สารหลอ่ล ืน่, ขนาด และการชบุผ วิ, และ 
ทฤษฎ เีก ีย่วกบัแรงเส ยีดทาน, การหลอ่ล ืน่ และการเส ยีดส วีตัถรุะหวา่งการเคล ือ่นไหว

มาตรฐาน

แผ่นข้อมูลกรรมสิทธิ์ 

บัญชีรายชื่อทางเทคนิค

บัญชีรายชื่อทางเทคนิค

รอยต่อ
•

•
•

คุณสมบัติการเชื่อมวัสดุ
ข้อมูลคุณสมบัติอื่นๆ

เงื่อนไขตัวเลือกงานเชื่อม 

สารหล่อลื่น
•
•
•

ความหนืดจลน์
จุดวาบไฟ
ดรรชนีความหนืด

การศึกษาเกี่ยวกับการตอบส
นองระหว่างพื้นที่เสียดสีกัน

•
•
•

ความเครียดบนผิวชิ้นงานที่เกิดการเสียดสีกัน
อัตราการสูญเสียน้ำหนัก
ค่าสัมประสิทธิ์การเสียดสี

ขนาด
•
•
•

เส้นผ่านศูนย์กลางและความหนา
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้
แพคเกจมาตรฐาน

การเคลือบ
•

•
•

มวลและความหนา
ความแข็ง

สัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน

โดยการรวมกนัของฐานขอ้มลู Total Metals PolyPLUS และ DataPLUS จะชว่ยเส
ร มิการตดัส นิใจใหม้ คีวามแมน่ยำาและ ม ทีางเล อืกการใชง้านท ีม่ากข ึ น้

ขอ้มลูการเช ือ่มส ำาหรบัวสัดทุ ั ว่โลก 
การหาขอ้มลูการเช ือ่ม เชน่ คณุสมบตั ทิางกลของขอ้ตอ่,ขอ้มลูส ำาหรบัการรวมวตัสด ุ
หลากหลายชนดิ, ขอ้มลูคณุสมบตั ขิองวสัด ุ คณุลกัษณะและการอา้งอ งิของผ ูบ้ร โิภค
ท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัการเช ือ่ม

หาขนาดแลความแปรปรวนภายในเวลาไมก่ ีว่ นิาท  ี
ชว่ยเช ือ่มโยงระหวา่งว ศิกรกบัแผนกจดัซ ื อ้ขนาดและความคลาดเคล ือ่น
ของชดุขอ้มลูจะชว่ยใหค้ณุสามารถหาขอ้มลูเก ีย่วกบัการวดัขนาดวสัด ุ 
ความผนัแปรท ีอ่าจเก ดิข ึ น้ได ้ และขอ้มลูท ีม่ ปีระโยชน ์

คน้หาขอ้มลูเคล อืบเพ ือ่เขา้ใจประส ทิธ ภิาพของวสัด  ุ
ม ขีอ้มลูการเคล อืบกวา่ร อ้ยแบบ ประกอบดว้ยขนาดและคณุสมบตั ิ ซ ึง่จะชว่ยใหก้ารต ั
ดส นิใจเล อืกวสัดมุาเคล อืบไดแ้มน่ย ำาข ึ น้ ใชก้ารคน้หา เพ ือ่หาคณุสมบตั เิชน่ ขนาด 
อณุหภมู ใิช ง้านสงูสดุ ความแข ง็ และอ กีหลากหลายคา่

สารหลอ่ล ืน่และสารหลอ่เย น็ และคณุสมบตั ิ 
ชว่ยในการตดัส นิใจถกูตอ้งเก ีย่วกบัการเล อืกสารหลอ่ล ืน่และสารหลอ่เย น็ท ีเ่ห
มาะสมเพ ือ่ลดตน้ทนุและเพ ิม่อายกุารใช ง้าน เม ือ่รวมกบัขอ้มลู Tribological 
ส ำาหรบัวสัดหุลายพนัรายการ รวมถ งึยงัสามารถคน้หาภาพท ีส่มบรูณข์องการเก นิปฏ ิ
ก ริ ยิากบัพ ื น้ผ วิไดอ้ กีดว้ย
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Enviro
ฟร โีมดลูท ีม่ มีาให ้ ไดแ้ก่ ขอ้มลูการกดักรอ่น, การฉายรงัส ,ี การผกุรอ่น และอายกุารใช ง้าน

ความท้าทาย
 k ความเส ีย่งและความลม้เหลวท ีอ่าจเก ดิข ึ น้

 k การคาดการณอ์ายผุล ติภณัฑภ์ายใตอ้ ทิธ ิ
พลตา่งๆท ีเ่ก ดิจากผลกระทบภายนอก

 k เพ ิม่คณุภาพและประส ทิธ ภิาพการทำางาน 
ในชว่งช วี ติท ีม่ ปีระโยชนข์องผล ติภณัฑ ์

 k สนบัสนนุนวตักรรมดว้ยการชว่ยใหก้ารตดั
ส นิใจเล อืกวสัดเุป น็ไปอยา่งถ กูตอ้งสมบรู
ณ ์

ประโยชน์ที่ได้รับ
 k ลดความเส ีย่งและเพ ิม่ความปลอดภยั

 k อตัราการป อ้งกนัความลม้เหลวของวสัดทุ ีส่งูข ึ น้ในชว่งช วี ติผล ิ
ตภณัฑ ์

 k ความร ูเ้พ ิม่เต มิเก ีย่วกบัการออกแบบท ีส่ ำาคญัและการตดัส นิใจ
เล อืกวสัด ุ

Enviro เป็นโมดูลข้อมูลเพิ่มเติม ที่ให้ข้อมูลการกัดกร่อน การแผ่รังสี ภูมิอากาศ 
และการเสื่อมสภาพของวัสดุโลหะและอโลหะหลายพันรายการ

วิธีการแก้ปัญหา
 Enviro ม ุง่เนน้ไปท ีช่ดุขอ้มลูเสร มิ 4 ชดุซ ึง่ใหข้อ้มลูท ีก่วา้งแ

ละเป น็เช งิล กึมากย ิง่ข ึ น้ กบัขอ้มลูท ีม่ อีย ูภ่ายในแพลตฟอรม์
แบบรวมของ Total Materia 

 ครอบคลมุเร ือ่งการกดักรอ่น การผพุงัจากสภาวะแวดลอ้ม 
การแผร่งัส ี และการเส ือ่มสภาพจากผลกระทบท ีแ่ตกตา่งกนั 
Enviro เป น็แหลง่ขอ้มลูท ีส่ ำาคญั ในการออกแบบ การผล ติ แล
ะการจำาหนา่ยผลติภณัฑท์ ีม่ คีณุภาพมากข ึ น้และม อีายกุารใช ้
งานท ีย่าวนานข ึ น้

การกัดกร่อน คุณสมบัติสภาพอากาศ อายุ การฉายรังสี
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ฟร โีมดลูท ีม่ มีาให ้ ไดแ้ก่ ขอ้มลูการกดักรอ่น, การฉายรงัส ,ี การผกุรอ่น และอายกุารใช ง้าน

ฟร โีมดลูท ีม่ มีาให ้ ไดแ้ก่ ขอ้มลูการกดักรอ่น, การฉายรงัส ,ี การผกุรอ่น 
และอายกุารใช ง้าน

การฉายรังสี

ระยะเวลาการรับรังสี
ปริมาณรังสี
การบวม, การเล็ดลอด และความเปราะบาง

อายุ

เวลาและอุณหภูมิ
การเสื่อมสภาพของเหลง
ผลที่เกิดจากตากแสงแดด

คุณสมบัติสภาพอากาศ

การแผ่รังสีแสงอาทิตย์
องค์ประกอบการเกิดมลพิษ
การเกิดความชื้น

การกัดกร่อน

สื่อการเรียนรู้กว่า 1000 สื่อ
ข้อมูลเกี่ยวกับอุณหภูมิ
ก่อนเกิด, การเกิดรู, การต้านท้าน

ในการทำางานรว่มกบัฐานขอ้มลูวสัดหุลกั Total Metals และ PolyPLUS Enviro ชว่ยในการ
ตดัส นิใจในการเล อืกใช ว้สัด ุโดยการทำาความเขา้ใจเก ีย่วกบัพฤตกิรรมของวสัดภุายใตอ้ ทิธ ิ

พลของผลกระทบท ีห่ลากหลาย

ขอ้มลูการผพุงัจากสภาพแวดลอ้มและการสมัผสัส ิง่แวดลอ้ม 
โดยปกต จิะเก ีย่วขอ้งกบัขอ้มลูโพล เิมอร ์ weatherabity จะใหข้อ้มลูการสมัผสัท ีส่ ำาคญัส
ำาหรบัแสงอาท ติย ์ ความช ื น้ ความรอ้น สารมลพ ษิ น ้ ำาเกล อื และแมแ้ตก่ารโจมต ขีองจลุ นิท
ร ยีส์ ำาหร บัวสัดนุบัพนั ๆ วสัด ุ ชว่ยแกป้ญัหาเร ือ่งความสมบรูณข์องวสัดทุ ีส่ ำาคญัโดยหลกีเ
ล ีย่งการเปล ีย่นแปลงกระบวนการทางเคม ี การลดลงของคณุสมบตั ขิองวสัดแุละปญัหาดา้น
สนุทร ยีศาสตร เ์ชน่การเปล ีย่นส ี

ผลกระทบท ีท่ ำาใหเ้ก ดิการเส ือ่มสภาพและขอ้มลูเก ีย่วกบัคณุสมบตั ทิ ีเ่ก ีย่วขอ้ง 
การนำาเสนอขอ้มลูเก ีย่วกบัการเส ือ่มสภาพ (เวลา) ในรปูแบบของป จัจยัเสร มิอยา่งนอ้ยห
น ึง่อยา่งซ ึง่ท ำาใหเ้ก ดิการเส ือ่มสภาพของวสัดโุดยรวมและอาจสง่ผลกระทบอยา่งมากตอ่ก
ารใช ว้สัดใุนระยะยาว ครอบคลมุป จัจยัเพ ิม่เต มินอกเหน อืจากเวลา รวมถ งึ ความรอ้น เคม ี 
และสภาพด นิฟ า้อากาศ

อ ทิธ พิลของการแผร่งัส ตีอ่พฤต กิรรมของวสัด ุ 
ชดุขอ้มลูท ีส่ ำาคญัส ำาหรบัอตุสาหกรรมน วิเคล ยีร ์ ขอ้มลูการแผร่งัส ี ใหข้อ้มลูท ีช่ ดัเจน 
ในเร ือ่งของความสมัพนัธร์ะหวา่งเวลาในการสมัผสั ปร มิาณรงัส ี และผลกระทบท ีต่า
มมาตอ่คณุสมบตั ขิองวสัด ุ การแผร่งัส ขีองวสัดอุาจทำาใหเ้ก ดิความลม้เหลวท ีร่ า้ยแรง 
อนัเน ือ่งมาจากการขยายตวั การค บื และการยบุตวัของวสัดทุ ีส่ มัผสัได ้

ขอ้มลูการกดักรอ่นของวสัดหุลายพนัรายการ 
คน้หาขอ้มลูเก ีย่วกบัอตัราการกดักรอ่นของวสัดแุละความตา้นทานการกดักรอ่นในสภาพ
แวดลอ้มท ีเ่ป น็กรดและน ้ ำาในชว่งอณุหภมู ทิ ีก่ ำาหนด คน้หาขอ้มลูโดยตรงส ำาหรบัวสัดเุฉ
พาะโดยใชต้วักรองท ี ใ่ช ง้านงา่ยเพ ือ่เล อืกสภาวะท ีเ่หมาะสมท ีส่ดุส ำาหร บัคณุรวมท ั ง้ ส ือ่ 
อณุหภมู ิ เวลาในการสมัผสัและชน ดิของการกดักรอ่น
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Compliance
มาตรฐานสากล ส ำาหรบั วสัด ุ และสสาร

ความท้าทาย
 k ม กีารลงโทษและการยกเวน้คา่ใช จ้า่ยจากต
ลาดอนัเน ือ่งมาจากการไมป่ฏ บิตั ติามขอ้ก
ำาหนด

 k การต คีวามกฎระเบ ยีบท ีซ่ บัซ อ้นและแตกต่
างกนัในแตล่ะประเทศและแมแ้ตภ่ มู ภิาค

 k ตอ้งเตร ยีมพรอ้มรบัม อืกบักฎระเบ ยีบท ีเ่ค
ยเปล ีย่นแปลง

 k ตอ้งใช เ้วลาและความพยายามอยา่งมากในก
ารรวบรวมขอ้มลูและนำามาประยกุต ์ใชก้บัส
ายการผล ติ

ประโยชน์ที่ได้รับ
 k ปกป อ้งธรุก จิดว้ยการลดความเส ีย่งจากการไมป่ฏ บิตั ติามขอ้กำาหนด

 k เพ ิม่ม ติ ใิหมใ่นกระบวนการคดัเล อืกวสัด ุ

 k ประหยดัเวลาในการว เิคราะหก์ารปฏ บิตั ติามขอ้กำาหนด

โมดูล Compliance เป็นแหล่งข้อมูลเดียวเกี่ยวกับกฎระเบียบสาก 
ลสำาหรับวัสดุและสารเคมีต่างๆ

วิธีการแก้ปัญหา
 โมดลู Compliance ม มีมุมองเก ีย่วกบักฎระเบ ยีบท ีท่นัสมยั 

ส ำาหรบัท ั ง้วสัดแุละสารเคม ี ซ ึง่ชว่ยใหธ้รุก จิสามารถปรบัตวัใ
หท้นักบัแรงกดดนัท ีเ่พ ิม่ข ึ น้ส ำาหร บั บร ษิทัตา่งๆ ในการปฏ ิ
บตั ติามขอ้กำาหนดทางกฎหมายท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัผล ติภณัฑส์ว่
นประกอบและวสัดทุ ี ใ่ช ้ 

 การปฏ บิตั ติามขอ้กำาหนดจะชว่ยในงานท ีซ่ บัซ อ้นหลายอยา่ง 
เชน่การออกแบบและการเป ดิตวัผล ติภณัฑ ์ใหม่ การแปลงพอ
รต์โฟล โิอท ีม่ อีย ูเ่พ ือ่ใหเ้ป น็ไปตามหลกัเกณฑด์า้นกฎระเบ ยี
บการอนมุตั ผิ ูข้ายการควบคมุวสัดแุละอ ืน่ ๆ

การสำารวจสารเคมี ตัวบ่งชี้สารพิษ มาตรฐานการขนส่งสสาร



www.totalmateria.com

มาตรฐานสากล ส ำาหรบั วสัด ุ และสสาร

การสำรวจสารเคมี

- การเข้าถึงได้โดยตรง
- ข้อมูลจำเพาะของมาตรฐานยูโรป
- คลังสินค้านานาชาติ
- ข้อบังคับของส่วนกลาง

มาตรฐานการขนส่ง

ตัวบ่งชี้สารพิษ สสาร

Compliance

หลักเกณฑ์ทั่วๆไป

Total Metals

PolyPLUS

- ระบบการจัดกลุ่มสารเคมี
- แยกประเภท, ติดฉลาก, 
   และแพ็คเกจ
- มาตรฐาน OSHA HCS

- มาตรฐานสิ่งแวดล้อม
- การเข้ากันได้ทางชีววิทยา
- ช่องทางการสื้อสาร
- ความต้านทานทางด้านจุลชีววิทยา

- ตัวเลขอ้างอิง cas/ec/miti
- การบ่งชี้สสาร
- รหัสสสารอันตราย
- รายชื่อผู้ผลิต

- ตัวเลขบ่งบอกชนิดสารเคมี
- ระดับการขนส่งสารเคมีที่เ
   ป็นพิษ
- พิษที่เกิดขึ้นต่อสิ่งแวดล้อม

ประกอบดว้ยรายการส นิคา้คงคลงั การระบคุวามเป น็อนัตรายขอ้มลูการขนสง่และอ ืน่ ๆ อ ี
กมากมายส ำาหรบัวสัดหุลายพนัรายการ Compliance ยงัรวมไปถ งึ กฏระเบ ยีบสากลเชน่ 

REACH,  RoHS รวมไปถ งึกฏระเบ ยีบของแตล่ะประเทศ เชน่สหรฐัฯ ญ ีป่ ุน่ จ นี รสัเซ ยี รวม
ท ั ง้กฎระเบ ยีบเฉพาะดา้นเชน่อตุสาหกรรมอาหาร, น ้ ำาและสขุาภ บิาล, รวมท ั ง้หมดและสามา

รถคน้หาขอ้มลูคณุสมบตั ขิองวสัด ุ

การประเม นิความพรอ้มใชง้านของวสัดสุ ำาหรบัโซอ่ปุทานระหวา่งประเทศ 
เน ือ่งจากการครอบคลมุของขอ้บงัคบัระหวา่งประเทศและระดบัชาต ิ การปฏ บิตั ติามขอ้ก
ำาหนดจ งึเป น็ไปไดท้ ีจ่ะประเม นิผล ติภณัฑท์ ีส่ร า้งข ึ น้ท ั ว่โลกไดอ้ยา่งรวดเร ว็ตวัอยา่งเช ่
นไดร้ บัการออกแบบในสหรฐัอเมร กิาโดยม สีว่นประกอบจากประเทศญ ีป่ ุน่ผล ติในประเทศ
จ นีโดยใช ว้ตัถดุ บิและสารเคม ใีนทอ้งถ ิน่ สง่ออกไปยงัสหภาพยโุรปในท ีส่ดุ

ขอ้มลูเก ีย่วกบั บร ษิทัท ีก่วา้งขวางและทนัสมยั 
ไมว่า่จะเป น็วตัถปุระสงคเ์พ ือ่ประเม นิวสัดใุหม่ ๆ ในการออกแบบแนวค ดิเพ ือ่แก ้ไขคา่วสั
ดสุ ำาหร บัผล ติภณัฑท์ ีม่ อีย ูเ่พ ือ่ทดสอบช ิ น้สว่นใหมใ่นหอ้งปฏ บิตั กิารเพ ือ่รวบรวมเอกส
ารท ีค่รบถว้นหร อืเพ ือ่ประเม นิซ พัพลายเออร ์ใหมโ่มดลูการปฏ บิตั ติามขอ้กำาหนดจะให ้
ความรวดเร ว็และเร ยีบงา่ย เข า้ถ งึขอ้มลูสว่นกลางรวมเป น็หน ึง่เด ยีวและเป น็ป จัจบุนัเพ ื ่
อลดขอ้ผ ดิพลาดตลอดกระบวนการทำางาน

ระดบัใหมข่อง INTEGRABILITY 
รวมท ั ง้ทรพัยากรท ีม่ อีย ูอ่ยา่งมากมายท ั ง้คณุสมบตั ขิ ั น้พ ื น้ฐานและข ั น้สงูการปฏ บิตั ิ
ตามขอ้กำาหนดการปฏ บิตั ติามกฎระเบ ยีบระหวา่งประเทศและกฎระเบ ยีบตา่งๆ ท ีเ่ก ีย่วข ้
องสามารถสง่ออกไปยงัระบบไอท ขีองบร ษิทั เชน่การจดัการวงจรช วี ติผล ติภณัฑแ์ละการ
วางแผนทรพัยากรขององคก์รซ ึง่ชว่ยประหยดัเง นิและชว่ยเพ ิม่ขอ้มลูหมนุเว ยีน
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ระบวุสัดทุ ี ไ่มท่ราบชนดิไดอ้ยา่งรวดเร ว็

1 2 3
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SmartComp

ระบบเฉพาะของ Total 
Materia จะคน้หาวสัดทุ ีเ่หมาะ
สมกบัขอ้มลูท ีค่ณุใหม้าในเวลา

ไมก่ ี ว่ นิาท !ี

ด ู และเปร ยีบเท ยีบวสัดทุ ี ไ่ด ้
มาจากแหลง่ขอ้มลูท ีม่ ปีระส ิ
ทธ ภิาพของ Total Metals

ซ ึง่ไดม้าจากเคร ือ่งม อืวดั, 
การทดสอบ หร อืจากเอกสาร

ดวูสัด ,ุ คณุสมบตั ิ 
และอ ืน่ๆ

ไดร้ บัขอ้มลูทนัท ีระบสุว่นประกอบทางเคม ี
ของวสัดทุ ี ไ่มท่ราบชนดิ

ข ั น้ตอนท ี ่ ข ั น้ตอนท ี ่ ข ั น้ตอนท ี ่

ประหยดัท ั ง้เวลา และคา่ใช จ้า่ยอยา่งสงูสดุโดยการระบขุอ้มลูวสัดดุว้ยความเร ว็สงู;  
เสร มิสร า้งความเขม้แข ง็ใหก้บัธรุก จิดว้ยฟงัช ั น่การทำางานท ีม่ คีณุภาพ 

และร บัประกนัผลการทดสอบวสัด ;ุ 
เหตผุลท ีด่ ยีอ่มชว่ยให ้ไดก้ารตดัส นิใจท ีถ่ กูตอ้ง และรวดเร ว็

SmartComp, โมดลุเสร มิท ีส่ามารถระบวุสัดทุ ั ง้หมดไดอ้ยา่งชาญฉล
าด โดยอาศยัสว่นประกอบทางเคม ที ีส่ามารถหาไดจ้าก spectrometer 

หร อืแหลง่ขอ้มลูอ ืน่ๆ
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ดว้ยระบบเฉพาะของเรา SmartComp จะชว่ยใหค้ณุประหยดัเวลาในการคน้ค
วา้ การเพ ิม่ประส ทิธ ภิาพของหอ้งทดลอง และการตรวจสอบงานในเช งิธรุก จิ 
ดว้ยการระบวุสัด ุ ใหร้ายละเอ ยีดคณุสมบตั ิ รวมถ งึการใชต้วัอา้งอ งิเช ือ่มโยง 

และการเท ยีบเค ยีงขอ้มลู ท ีส่ามารถเขา้ถ งึได ้ในเวลาเพ ยีงไมก่ ี ว่ นิาท ดีว้ยขอ้มลู
ท ีค่รอบคลมุของวสัดทุ ั ง้หมด

ดว้ยเทคโนโลย เีฉพาะตวัท ีท่ ำาให ้ไดข้อ้มลูท ีม่ คีวามนา่เช ือ่ถ อือยา่งสงูสดุ 
SmartComp ถกูออกแบบมาใหค้ ดิอยา่งชาญฉลาด และลดระยะเวลาในการคน้ควา้ใหเ้ห
ล อืเพ ยีงไมก่ ี ว่ นิาท ี การใชล้กัษณะเฉพาะของ SmartComp จะทำาใหค้ณุม ั น่ใจไดว้า่ป ั
ญหาจากเร ือ่งธาต,ุ ความไมบ่ร สิทุธ ิ ์ในวสัด ุ จะไมเ่ป น็อปุสรรคตอ่กระบวนการระบวุสัดขุ
องเรา เพราะเราจะมองหาเฉพาะธาตทุ ีม่ คีวามส ำาคญัตอ่ผ ู ้ใช ง้านเทา่น ั น้

ดว้ยฐานขอ้มลูวสัดทุ ีใ่หญท่ ีส่ดุ 
แมจ้ะเป น็ผ ูเ้ช ีย่วชาญก ไ็มส่ามารถทำาอะไรไดม้ากนกัหากขาดแหลง่ขอ้มลูในการคน้หา
ขอ้มลูและทำาการเปร ยีบเท ยีบ SmartComp คอืเคร ือ่งม อืท ีร่วบรวมฐานขอ้มลูวสัดทุ ั ้
งหมด และทำาใหส้ามารถเปร ยีบเท ยีบขอ้มลูไดเ้พ ยีงการใสข่อ้มลูสว่นประกอบทางเคม  ี
และคน้หาจากวสัดกุวา่ 350,000 ชนดิ ท ีค่ณุสามารถวางใจไดว้า่ขอ้มลูวสัดทุ ีพ่บจะไมม่ ปี ั
ญหาตอ่การใชง้าน

ตวัเล อืกการระบขุอ้มลูข ั น้สงู 
ท ั ง้หมวดคน้หามาตรฐาน และหมวดเพ ิม่เต มิ การคน้หาดว้ยโหมดการระบวุสัดขุ ั น้สงูจ
ะสามารถหาขอ้มลูเฉพาะท ีเ่หม อืนกบัคา่ท ีค่ณุตอ้งการไดแ้บบหน ึง่ตอ่หน ึง่ ซ ึง่โหมดก
ารใช ง้านน ี จ้ะสามารถชว่ยแก ้ไขปญัหาในบางงานท ีม่ ปีญัหาเป น็พ เิศษได อา้งอ งิวสัด ,ุ 
โมดลุอ ืน่ๆ, คน้หาวสัดเุพ ือ่ท ำาการตรวจสอบ spectrometers

มากกวา่การระบวุสัด ุ 
การคน้หาและระบวุสัดอุาจเป น็แคเ่พ ยีงสว่นหน ึง่เทา่น ั น้ Total Materia อนญุาต ใิหค้ ุ
ณเขา้ถ งึขอ้มลูคณุสมบตั ขิองวสัดผุา่นทางหนา้วสัดทุ ีต่รงตามคณุสมบตั ไิด ้โดยตรง 
และยงัม กีารแสดงรายละเอ ยีดของรายการวสัดเุท ยีบเค ยีงรวมถ งึคณุสมบตั ขิองวสัดเุท ี
ยบเค ยีงแบบหน ึง่ตอ่หน ึง่ ดว้ยการเท ยีบคา่สว่นประกอบทางเคม ี และคณุสมบตั ทิางกล 
โดยอาศยัตารางตวัอา้งอ งิเช ือ่มโยง และโมดลุ SmartCross2

ระบวุสัดทุ ี ไ่มท่ราบชนดิไดอ้ยา่งรวดเร ว็
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ป ดิชอ่งวา่งระหวา่งแหลง่ขอ้มลูและโปรแกรม CAE

ANSYS
HyperWorks

SolidWorks

Solid Edge
Abaqus

XM
L

ESI

XL
S
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eXporter

ความทา้ทาย
 k คน้หาขอ้มลูคณุสมบตั ขิ ั น้สงูท ีพ่ร อ้
มส ำาหรบัการนำาไปใชค้ำานวณเช งิเสน้ 
และไมเ่ป น็เช งิเสน้ของโปรแกรม CAE 

 k นำาขอ้มลูเข า้ไปใช ้ในซอฟตแ์วร ์ CAE 
ได ้โดยไมต่อ้งการกรอกขอ้มลู, กอ็ปป ี -้
วาง หร อืพ มิพ ์ใหม่

 k ไดร้ บัขอ้มลูคณุสมบตั วิสัดทุ ีเ่
ช ือ่ถ อืได ้ เพ ือ่หล กีเล ีย่งปญัหา 
และคา่ใช จ้า่ยท ีผ่ ดิพลาด

 k ออกแบบใหส้ามารถเร ยีกดไูดพ้รอ้มกนัห
ลายคร ั ง้เพ ือ่ใหเ้ก ดิประส ทิธ ภิาพตอ่การ
ใช ง้านสงูสดุ

ส ทิธ ปิระโยชน ์
 k ลดระยะเวลาไดอ้ยา่งมาก และยงัชว่ยคณุจากความนา่เบ ือ่ในการ
ทดลองซ ้ ำาแลว้ซ ้ ำาอ กี

 k เพ ิม่ความแมน่ย ำาโดยการกำาจดัขอ้มลูท ี ไ่มถ่ กูตอ้งออกไป

 k กระบวนการสตร มีไลน ์ และการจดัระบบขอ้มลู

แก ้ไขปญัหา

 eXport ค อืแหลง่ขอ้มลูขนาดใหญส่ ำาหรบัเล อืก

ใช ้ในงานออกแบบ จากขอ้มลูคณุสมบตั ทิางกล 
จนถ งึกราฟความเคน้-ความเคร ยีด

 เพ ยีง 3 ข ั น้ตอนงา่ย ใๆนการเล อืกวสัด,ุ ตรวจสอบ 
และด งึขอ้มลูไปใช ง้านกบัโปรแกรม CAE ตา่งๆ

 รวดเร ว็ และแมน่ย ำาในการสง่ขอ้มลูโดยปราศจากกระบวนก
ารท ีย่ ุง่ยาก หร อืตอ้งพ มิพข์อ้มลูลงไปใหม่

eXporter ค อืตวัประสานระหวา่งแหลง่ขอ้มลู และซอฟตแ์วร ์  
Computer Aided Engineering (CAE). 
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กรณุาจด: จำากดัการสง่ออกขอ้มลูท ั ง้หมด 100 ชดุตอ่ 1 บญัช ที ีส่มคัร

คุณสมบัติทางกล

คุณสมบัติทางกายภาพ

แผนภาพ ความเค้น 
- ความเครียด

ข้อมูลความล้า

ANSYS
HyperWorks

SolidWorks

Solid Edge
Abaqus

XM
L

ESI

XL
S

Total Metals

Extended Range

PolyPLUS

เลือกคุณสมบัติ

ขั้นตอนที่ 1

เลือกรูปแบบ

ขั้นตอนที่ 2

ส่งไปยัง CAE

ขั้นตอนที่ 3

คุณสมบัติทางกล

คุณสมบัติทางกายภาพ

เม ือ่ไหรก่ต็ามท ีค่ณุตอ้งการยา้ยขอ้มลูจากฐานขอ้มลู Total Materia 
ไปยงัซอฟตแ์วร ์ CAE โดยตรง หร อืจะนำาออกมาในรปูแบบของไฟลเ์อก็เซล (Excel) 
หร อื .xml, eXporter กส็ามารถตอบสนองไดท้กุรปูแบบการใชง้านท ีค่ณุตอ้งการ 

ดว้ยการเขาถ งึเพ ยีง 3 ข ั น้ตอน คณุกจ็ะไดร้ บัขอ้มลูในเวลาเพ ยีงไมก่ ี ว่ นิาท .ี 

ด งึขอ้มลูจากแหลง่ขอ้มลูท ีใ่หญท่ ีส่ดุ 
Total Materia ค อืแหลง่ขอ้มลูวสัดทุ ีค่รอบคลมุมากท ีส่ดุในโลก และสามารถเล อืกขอ้
มลูวสัดมุากกวา่ 450,000 ชน ดิ และกวา่ 20 ลา้นคณุสมบตั ิ และยงัสามารถด งึออกข ้
อมลูออกไปเพ ือ่ใช ้ในการออกแบบได.้

ตวัเล อืกท ีค่รอบคลมุท ีส่ดุส ำาหรบัโปรแกรม CAE 
eXporter สามารถใช ้ในการด งึเอาขอ้มลูวสัดเุชน่ทางกล ทางกายภาพ 
ความเคน้-ความเคร ยีด และวงจร เพ ือ่ใช ้ในการคำานวณข ั น้สงูดว้ยโปรแกรม CAE 
โดยแปลงจากไฟล ์ bespoke xml เป น็ไฟล ์ xls ได ้ และดว้ย eXporter จะทำาใหก้ารแป
ลงแหลง่ขอ้มลูไปยงัโปรแกรมน ั น้เป น็เร ือ่งงา่ย และรวดเร ว็.

โมดลุวสัดทุ ั ง้หมดท ีร่วมรวมขอ้มลูไวอ้ยา่งครบถว้น 
ดว้ยความสามารถสงูสดุของ eXporter ขอ้มลูวสัดทุ ั ง้หมด และขอ้มลู Extended 
Range สามารถใช ้ในการหาคณุสมบตั ขิองส ิง่ท ีค่ณุสนใจได ้ ดว้ยการใชต้ารางตวัอ ้
างอ งิเช ือ่มโยง และฟงักช์ ั น่การเปร ยีบขอ้มลูท ี ใ่หญท่ ีส่ดุ ดว้ยขอ้มลู Total Mate-
ria ท ีส่ามาถนำาไปใช ้ได ้ และม ั น่ใจไดว้า่ขอ้มลูท ีเ่ล อืกไปใช น้ ั น้ไดถ้ กูแบค็อพัเอาไว ้ 
และสามารถต ดิตามได.้

ป ดิชอ่งวา่งระหวา่งแหลง่ขอ้มลูและโปรแกรม CAE
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สามารถต ดิตามมาตรฐาน และการอพัเดตวสัดไุด ้
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เม ือ่ไหรก่ต็ามท ีม่ กีารอพัเดตขอ้มลูคณุสมบตั ทิ ีส่ ำาคญั หร อืการเพ ิม่ชดุขอ้มลู 
ตวัต ดิตาม จะบร กิารแจง้เต อืนประจำาเด อืน ไมใ่ชเ่พ ยีงแคข่อ้มลูมาตรฐานท ีส่ ำาคญั 
และขอ้มลูอพัเดตวสัดเุทา่น ั น้ แตร่วมถ งึการแจง้ขอ้มลูจร งิวา่เก ดิการเปล ีย่นแปลง

อะไรกบัวสัดขุ ึ น้บ า้ง 

Tracker

ความทา้ทาย
 k ทำาใหแ้นใ่จวา่ขอ้มลูท ั ง้หมดจะเป น็ป จัจ ุ
บนั และสามารถนำาไปใช ง้านไดจ้ร งิ

 k จดัเตร ยีมขอ้มลูท ีน่า่เช ือ่ถ อื, 
ม คีวามแมน่ย ำา และสามารถต ดิตามได ้ ให ้
สามารถใช ้ไดก้บัทกุกล ุม่ธรุก จิ

 k ปรบัปรงุขอ้มลูวสัด ,ุ มาตรฐาน และคณุสม
บตั ใิหเ้ป น็ป จัจบุนัอย ูเ่สมอ

 k ขอ้มลูท ี ใ่ช ,้ ขอ้มลูการต ั ง้คา่ และการจดั
การขอ้มลูโดยรวมท ีเ่อ ื อ้ตอ่บร ษิทั

แก ้ไขปญัหา

 ทำาใหแ้นใ่จวา่ขอ้มลูท ีค่ณุใชอ้ย ูน่ ั น้เป น็ป จัจบุนั และยงัเป ็
นขอ้มลูท ีม่ คีวามนา่เช ือ่ถ อืในการนำาไปใช ง้าน

 ต ดิตามไดว้า่เก ดิความเปล ีย่นแปลงอะไรข ึ น้บ า้งในฐานขอ้
มลู และเม ือ่ไหรท่ ีม่าตรฐานม กีารเปล ีย่นแปลงหร อือพัเดต
คณุสมบตั ิ

 ต ดิตามวสัดทุ ีส่นใจ และการเปล ีย่นแปลงของวสัดไุดต้รงตา
มความตอ้งการของว ศิวกรรม

ส ทิธ ปิระโยชน ์
 k ม ั น่ใจได ้ในความแมน่ย ำา และความทนัสมยัของขอ้มลู

 k หลกีเล ีย่งคา่ใช จ้า่ยจากการซ ื อ้มาตรฐานจำานวนมาก

 k ขบัเคล ือ่นธรุก จิผา่นขอ้มลูท ีด่ ที ีส่ดุ

ทกุวนัน ี ม้ กีารขยายจำานวน, การเปล ีย่นแปลงของมาตรฐานสากล และการกำาหน
ดคณุสมบตั ใิหม่ๆ โดยผ ูผ้ล ติตลอดเวลา  ตวัต ดิตาม ค อืคำาตอบของขอ้มลูวสัด ุ

ท ั ง้หมดท ีจ่ะชว่ยใหค้ณุต ดิตามหาขอ้มลูท ีค่ณุตอ้งการได ้

วัสดุ การติดตามที่คุณชื่นชอบผู้ผลิตมาตรฐาน
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ฐานข ้อม ูลว ัสด ุท ี ่ครอบคล ุมมากท ี ่ส ุดในโลก

รายการแหลง่ขอ้มลูวสัด ุ และเคร ือ่งม อืคน้หา

ดว้ยระบบเช ือ่มโยงระหวา่งวสัดทุ ีค่ณุสนใจกบัขอ้มลูผ ูจ้ดัจำาหนา่ยจากท ั ว่โลก โดย
ท ีผ่ ูจ้ดัจำาหนา่ยจะม คีวามพรอ้มส ำาหรบักระบวนการจดัซ ื อ้ของคณุ

Suppliers

ความทา้ทาย

 k ตรวจสอบหาผ ูจ้ดัจำาหนา่ยท ีเ่หมาะสม 
โดยเท ยีบจากรายการวสัดทุ ีเ่ล อืก

 k การรบัม อืกบัความผนัผวนของราคา และ
กำาหนดการสง่มอบวสัดทุ ีก่ระช ั น้ช ดิ กร
ะทำาได ้โดยการคน้หาวสัดจุากประเทศท ีม่ ี
ราคาถกู

 k คน้หาผ ูจ้ดัจำาหนา่ยวสัดจุากประเทศตา่
งๆ เพ ือ่ชว่ยใหก้ารจดัซ ื อ้จากท ั ว่โลกงา่
ยข ึ น้

 k พฒันาการทำางานระหวา่งว ศิวกกรม 
แผนกจดัซ ื อ้ และฝา่ยผล ติ

โมดลุ ผ ูจ้ดัจำาหนา่ย ท ีท่ ำางานรว่มกบัโมดลุ  
Total Metals จะทำาใหค้ณุไดรบัความแมน่ย ำาระหวา่งขอ้กำาหนดของวสัด ุ 

และผ ูจ้ดัจำาหนา่ยจากท ั ว่โลก

ส ทิธ ปิระโยชน ์
 k เป ดิประสบการณ ์ใหมใ่นการประหยดัคา่ใช จ้า่ยในการคน้หาวสัด ุ

 k การรวมเอาว ศิวกรรมและการจดัซ ื อ้มาไว ้ในหน ึง่เด ยีว

 k การเช ือ่มโยงวสัดเุข า้กบัผ ูจ้ดัจำาหนา่ยจะชว่ยหลกีเล ีย่งปญัหาเ
ร ือ่งราคาในกระบวนการจดัซ ื อ้ได ้

ผ ูจ้ดัจำาหนา่ยทางเล อืกผ ูจ้ดัจำาหนา่ยโดยตรง ตวัอา้งอ งิเช ือ่มโยง

แก ้ไขปญัหา

 เคร ือ่งม อืในการส ือ่สารท ีด่ เีย ีย่มระหวา่งว ศิวกรรม, 
แผนกจดัซ ื อ้ และฝา่ยผล ติ

 อนญุาตใหค้ณุเข า้ทำาการจดัซ ื อ้วสัดไุดจ้ากท ั ว่โลก ดว้ยแหลง่ข ้
อมลูท ั ง้หมดท ีถ่ กูรวบรวมเอาไว ้ในตารางตวัอา้งอ งิเช ือ่มโยง

 คน้หาผ ูจ้ดัจำาหนา่ยทางเล อืกได ้โดยการคลกิผา่นการรวบรวมข ้
อมลูท ีส่มบรูณแ์บบของผล ติภณัฑ ์ Total Materia

1  - ผ ูจ้ดัจำาหนา่ยโดยตรง,  2  - ผ ูจ้ดัจำาหนา่ยทางเล อืก



ฐานข ้อม ูลว ัสด ุท ี ่ครอบคล ุมมากท ี ่ส ุดในโลก

ฐานขอ้มลูใหม่  ซ ึง่เพ ิม่คณุภาพและความแมน่ย ำา

ขอ้มลูของคณุ +         Total Materia =          Total Materia Integrator

ความทา้ทาย

 k การจดัการขอ้มลูท ี ไ่มเ่ป น็ระเบ ยีบ 
และขอ้มลูท ีก่ระจดักระจาย

 k ทำาใหข้อ้มลูของวสัดถุ กูตอ้งและพรอ้มท ั ่
วท ั ง้องคก์ร

 k ตดิตามผล 
และบร กิารขอ้มลูท ีถ่ กูตอ้งแมน่ย ำา 
และทนัสมยั

 k กำาลงัเพ ิม่ขอ้มลูของการเปล ีย่นแปลงและ
มาตรฐานของวสัดอุย ูเ่สมอ

ทางแกป้ญัหา

 เป น็เว บ็ท ีเ่ร ยีบงา่ย ใช ง้า่ยทรงพลงั ส ำาหรบัการเก บ็รว
บรวมและจดัการขอ้มลูวสัดซุ ึ ง่ม ที ั ง้ขอ้มลูคณุสมบตั ิ 
และขอ้มลูท ีเ่ก ีย่วขอ้ง

 การต ดิตามท ีส่มบรูณแ์บบ โดยการต ดิตามทกุการเปล ีย่นแ
ปลงท ีเ่ก ดิข ึ น้

 ม คีวามย ดืหย ุน่ในการเพ ิม่ขอ้มลูคณุสมบตั ทิ ีผ่ ู ้ใชต้อ้งกา
รกำาหนด และการด งึขอ้มลูออกมาใชง้าน

 คน้หาคณุสมบตั ขิ ั น้สงู การเปร ยีบเท ยีบวสัด ุ 
การสง่ออกขอ้มลูและอ ืน่ ๆ อ กีมากมายในเส ี ย้วว นิาท ี

Total Materia Integrator  เป น็ซอฟตแ์วรส์ ำาหรบัสร า้งฐานขอ้มลูสว่นต ั
วของบร ษิทั ไมว่า่จะเป น็มาตรฐานหร อืขอ้บงัคบัภายใน  ขอ้มลูการทดสอบ 

หร อืแหลง่ขอ้มลูภายนอก

ประโยชน ์

งา่ย:ม คีวามย ดืหย ุน่ในการปรบัแ
พคเกจ พรอ้มใช ง้านแบบออนไลน ์ 
หร อืต ดิต ั ง้

รวดเร ว็: สามารถส ั ง่ซ ื อ้และเข า้ใ
ช ง้านไดอ้ยา่งรวดเร ว็ในเวลาไมก่ ี ่
ช วัโมง

ทนัสมยั: ฟ งักช์ นัและขอ้มลูจะม กีา
รอพัเกรดใหมท่กุเด อืน

ใช ง้านงา่ย: รปูแบบการใช ง้านท ีง่า่ย 
ทำาใหก้ารคน้หาขอ้มลูกลายเป น็ประ
สบการณท์ ีด่ ี

ทรงพลงั: รวมกบัขอ้มลู Total 
Materia สง่มอบเคร ือ่งม อืการจ ั
ดการขอ้มลูท ีม่ ปีระส ทืธ ภิาพ

ราคาไมแ่พง: ราคาถกูเม ือ่เท ยีบก ั
บว ธิ แีกป้ญัหาอ ืน่ในตลาด
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เป น็ราคาท ีส่ดุยอดเม ือ่เท ยีบกบัประส ทิธ ภิาพท ี ไ่ดร้ บั 
Integrator น ั น้ม รีปูแบบการใช ง้านท ีง่า่ยดว้ยความย ดืหย ุน่ในการเพ ิม่คณุสมบตั ิ 
ไดอะแกรม และกราฟของวสัดสุว่นตวัตา่งๆ พรอ้มท ั ง้ชดุขอ้มลูท ีม่ากมายของผ ู ้ใช ้ 
ความรวดเร ว็ในการทำางาน ไดร้ บัประโยชนแ์ละความแมน่ย ำาดว้ยการสนบัสนนุระดบัโลก 
ซ ึง่ท ำาใหค้ ุม้คา่กบัเง นิท ี ใ่ช ้

พลงัของ Integration กบัฐานขอ้มลูท ี ใ่หญท่ ีส่ดุในโลก  
ผา่นการรว่มม อืกนัของ Total Materia และ Integrator ทำาใหค้รอบคลมุวสัดมุากกวา่ 
450,000 วสัด ุ และยงัม กีารใช ง้านจาก Total Materia ท ีช่ ว่ยใหส้ามารถคน้หาคณุสมบ ั
ต ติา่งๆท ีม่ ี การเปร ยีบเท ยีบวสัด ุ และการนำาขอ้มลูวสัดอุอกมาใช ้ในโปรแกรมทางว ศิวก
รรม CAE solver และอ กีหลากหลายอยา่ง

     ฐานข
้อม

ูลส
่วน

ต
ัวข

องล
ูกค

้า

ส่งออก

เปรียบเทียบ

ไฟล์ PDF

แผนภาพ

Total Materia Integrator

PolyPLUS

SmartComp

Extended Range

eXporter
Tracker

Suppliers

ฐานข้อมูลของ Total Materia

ข้อมูลส่วนประกอบ

คุณสมบัติทางกล

คุณสมบัติทางกายภาพ

คุณสมบัติทางความร้อน

แผนภาพความเค้น-ความเครียด

ข้อมูลการผลิต

Materia 

Total 
Viewerแก้ไขวัสดุเพิ่มวัสดุใหม่

แนบเอกสาร

กำหนดคุณสมบัติ

กำหนดแหล่งที่มา

Creator

DataPLUS

ในการทำางานรว่มกนัของ Total Materia และ Integrator จะใหข้อ้มลูด บิ  ซ ึง่จะ
ทำาใหง้า่ยตอ่การตดัส นิใจทางว ศิวกรรม ประหยดัเวลา และเพ ิม่ความนา่เช ือ่ถ อื

เพ ิม่ Integrator ลงในแพคเกจทนัท ี
ตดิตอ่เรา
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ฐานขอ้มลูวสัดทุ ีค่รอบคลมุมากท ีส่ดุในโลก



ใบอนญุาตผ ูใ้ชง้านแบบหลายบคุคล:  
เคร อืขา่ย และในรปูแบบของบร ษิทั

คณุสามารถเขา้ถ งึฐานขอ้มลูของ Total Materia 
ไดพ้รอ้มกนัหลายคนโดยการเขา้ผา่นระบบนติ บิคุค
ลท ีจ่ดัต ั ง้ข ึ น้ในระบบอนิเตอรเ์นต็ของคณุ คณุและ
เพ ือ่นรว่มงานสามารถเขา้ถ งึฐานขอ้มลูไดท้กุเม ือ่โ
ดยผา่นระบบอนิเตอรเ์นต็ภายในบร ษิทัของคณุ

ทางออกของการใชง้านแบบหลายคนท ีม่ คีวามย ดืห
ยุน่มากเป น็ประวตักิารณ ์ดว้ยตวัเลอืกใบอนญุาต
ท ีพ่อดกีบัการใชง้านของคณุ:

รปูแบบเคร อืขา่ย: ชว่งของส ทิธ ิก์ารใชง้านเซ ริฟ์เว
อรท์ ีส่ามารถเลอืกไดต้ามจำานวนการใชง้านท ีเ่หมา
ะสม ซ ึง่ใหบ้ร กิารแกท่ มีวศิวกรกลุม่เลก็ไปจนถงึก
ลุม่ใหญจ่ากหลายๆ สถานท ี ่ใหค้วามสะดวกสบายด ้
วยรหสัผา่นฟร แีละกระจายการเขา้ถ งึฐานขอ้มลูส ำา
หรบัองคก์รขนาดกลางและขนาดใหญ่ ่

รปูแบบบการใชง้านรว่มกนั: ส ทิธ ิก์ารใ
ชง้านเซ ริฟ์เวอร ์โดยไมจ่ำากดัจำานวนกา
รใชง้าน ส ำาหรบัผ ูใ้ชง้านท ัว่ท ั ง้องคก์ร 

ดว้ยอตัราสว่นราคา/ ประส ทิธ ิภ์าพท ีค่ ุม้คา่ เหมาะ
สมสำาหรบัองคก์รขนาดใหญแ่ละศนูยข์อ้มลูสว่นกล
างสำาหรบังานวจิยัและพฒันา

ขอ้ดขีองการใชร้ะบบแบบผ ูใ้ชห้ลายคน

การแกป้ญัหาแบบ Turn-key, ซอ่มบำารงุฟร :ี 
ไมต่อ้งทำาการตดิต ั ง้, ดาวโหลด และไมต่อ้งเกบ็ซอ
ฟแวร ์ไว ใ้นเซ ฟิเวอร  ์หร อืคอมพ วิเตอรข์องคณุ

ขอ้มลูท ีเ่ป น็ปจัจบุนั: ผ ู ใ้ชง้านจะไดร้บัขอ้มลูลา่ส ุ
ดอย ูเ่สมอ และฐานขอ้มลูท ีเ่ป น็ปจัจบุนั

เน ื อ้หาและฐานขอ้มลู 
สามารถเขา้ถ งึไดง้า่ยและรวดเร ว็: 
ผ ู ใ้ช ไ้มจ่ำาเป น็ตอ้งทำาการลอ็คอนิ 
หร อืใชร้หสัผา่น

ราคาพ เิศษ: น ีค่ อืทางออกสำาหรบัการประหยดัคา่
ใชจ้า่ยในกรณที ีม่ ผี ู ใ้ชง้านหลายคนท ีต่อ้งการเข ้
าถ งึแหลง่ขอ้มลูคณุสมบตั วิสัดพุรอ้มๆกนั ทกุคน
สามารถเขา้ถ งึฐานขอ้มลูไดท้กุเม ือ่ท ีพ่วกเคา้ตอ้
งการ

ทางออกของการใชง้านแบบผ ู ้ 
ใชห้ลายบคุคล

ใบอนญุาตผ ู ใ้ชง้านแบบหลายบคุคล ในรปูแบบเวบ็ไซตข์อง 
Total Materia เป น็ชอ่งทางท ีส่ะดวก และค ุม้คา่ส ำาหรบัลกูคา้ 

ไมว่า่จะกล ุม่เลก็ หร อืกล ุม่ใหญ ่(ส ำานกังาน หร อืบร ษิทั)

สถานที่ทำงาน

เซิร์ฟเวอร์ผู้ใช้งาน

Total Materia
เว็บเซิร์ฟเวอร์

สถานที่ทำงาน

ราคา

การกำาหนดราคาสำาหรบัการใชง้านแบบผ ูใ้ชง้านหลายรายนั น้ จะข ึ น้อย ูก่บัจำานวนช ือ่ผ ู ใ้ชง้าน และจำาน
วนสถานท ีใ่ชง้านท ีต่อ้งการเขา้ถ งึฐานขอ้มลู Total Materia ท ีส่ามารถตอบโจทยผ์ ู ใ้ชง้านได ใ้นทกุกร
ณ  ีภายใตก้ารลงทนุท ีค่ ุม้คา่
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

ฐานข้อมูลอันดับแรกๆ ซึ่งเริ่มพัฒนาตั้งแต่ ค.ศ. 1993

โมดูลฟังก์ชันใหม่ eXporter 
และเปิดตัว Tracker

หุ้นส่วนแรกกับผู้ก่อตั้ง 
CAE 

Total Materia Integrator คือฐานข้อมูล
ส่วนตัวของบริษัท ที่รวมเข้ากับฐานข้อมูล
ของ Total Materia

DataPLUS ข้อมูลสำหรับเชื่อมวัสดุ, สารหล่อลื่น, ขนาด 
และการชุบผิว, และ ทฤษฎีเก่ียวกับแรงเสียดทาน, การ
หล่อลื่น และการเสียดสีวัตถุระหว่างการเคลื่อนไหว

ธุรกิจเจริญเติบโต 59% ในปี 2013 
เปลี่ยนแบรนด์ใหม่จาก KEY to METALS เป็น Total Materia

ฐานข้อมูลเหล็ก 
ตัวแรกที่ออนไลน์

ได้รับรองให้เป็นทั้งอุตสาหกรรม
ที่มีคุณภาพ และมีความ
ปลอดภัยทางข้อมูล

PolyPLUS 
โมดูลอโลหะสำหรับทุกผู้ใช้งาน 

หนึ่งในสามของผู้ร่วมหุ้นทำ OEM 
กับผู้ผลิตสเปกโตรมิเตอร์ชั้นนำ

Extended Range 
เปิดตัวมาเพื่อกลุ่มผู้ออกแบบ

SmartComp พัฒนาขึ้นเพื่อ
ช่วย ในการระบุรายระเอียด
ของโลหะ 

2016 2017 2018

Enviro ฟรีโมดูลที่มีมาให้ ได้แก่ ข้อมูลการกัดกร่อน, 
การฉายรังสี, การผุกร่อน และอายุการใช้งาน

Compliance มาตรฐานสากล 
สำหรับ วัสดุ และสสาร

ก า ร เจ ร ิญ เ ต ิบโ ต ข อ ง ธ ุร ก ิจ

เก ีย่วกบัเรา
Key to Metals AG เป น็บร ษิทัเอกชน ท ีท่ ุม่เทใหก้บัการพฒันา 

และเสร มิศกัยภาพใหก้บัฐานขอ้มลู Total Materia และปล่
อยออกมาในรปูแบบของซอฟแวรเ์พ ือ่ให ใ้ช ใ้นงานโครงการ 

และการแกป้ญัหา OEM

ภ า ร ก ิ จ

เป น็ผ ูน้ำาระดบัโลกในการใหบ้ร กิารท ีค่รอบคลมุท ีส่ดุส ำาหรบัขอ้มลูคณุสมบตัขิองว ั
สด ุซ ึง่ชว่ยวศิวกร ผ ูเ้ช ีย่วชาญ และบร ษิทัท ัว่โลกเพ ิม่ประส ทิธภิาพ ประส ทิธ ผิล 
และความนา่เช ือ่ถอื  

ว ิ ส ั ย ท ั ศ น ์

ยงัคงเป น็ท ี ่1 เน ือ่งจากการปรบัปรงุอยา่งตอ่เน ือ่งในหลายๆดา้น รวมท ั ง้ขอ้มลูคณุสมม
บตั ทิ ีใ่ชง้านงา่ย และเป น็ทางเลอืกระดบัสากลในการแกป้ญัหาปจัจบุนัซ ึง่ม ที ั ง้ความห
ลากหลาย และความทา้ทายทางเทคโนโลย ใีนอนาคต

ห ล ัก ใ น ก า ร ท ำ า ง า น ข อ ง เ ร า ค ื อ

   สรา้งความนา่เช ือ่ถอืและลดความไมแ่นน่อน โดยใหข้อ้มลูท ีน่า่เช ือ่ถอืและสมบรูณ ์
ท ีส่ดุเทา่ท ีท่ ำาได ้

   ท ุม่เทเพ ือ่บร กิารลกูคา้ของเราอยา่งเตม็ท ี ่ท ั ง้ภายในพ ื น้ท ีแ่ละท ัว่โลก
   เป น็ผ ูน้ำาทางนวตักรรมกบัการลงทนุอยา่งมากในการพฒันาผลติภณัฑ ์

www.totalmateria.com



© 1999-2019 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


	Bookmark 1

