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74 ประเทศ/มาตรฐาน

450,000+  คณุสมบตั ขิองวสัด ุ

ขอ้มลูวสัด ุ มากกวา่สามแสนเเปดหม ืน่ขอ้มลู

  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 ี ไ่มท่ราบชน ดิ

  ต ดิตามมาตรฐาน และการอพัเดทวสัด ุ

Total Materia ค อืฐานขอ้มลูวสัดทุ ีค่รอบคลมุมากท ีส่ดุในโลก ท ี ใ่หก้ารเข า้ถ งึขอ้มลูโลหะ,  
โพล เิมอร ,์ เซราม คิ และวสัดผุสมมากกวา่ 450,000 ขอ้มลูไดอ้ยา่งรวดเร ว็
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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 ์

ร ูป แบ บ ผ ล ิต ภ ัณฑ ์

วสัดทุ ั ง้หมดในฐานขอ้มลูเด ยีว

จากผ ู ้ใหบ้ร กิารใหค้ำาปร กึษา, บร ษิทัขนาดเลก็ และธรุก จิขนาดกลางไปจนถ งึองคก์รนานาชาต ขินา
ดใหญ่ Total Materia ม รีปูแบบผลติภณัฑ ์ และใบอนญุาตการใช ง้านท ี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

รปูแบบเว บ็ไซต ์

รูปแบบผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบ
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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
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