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

ฐานขอ้มลูโลหะท ีค่รอบคลมุมากท ีส่ดุในโลก

ขอ้ม ลูคณุสมบตักิวา่ 15 ลา้นขอ้ม ลู ขอ้ม ลูวสัดกุวา่ 350,000 ขอ้ม ลู 74 ประเทศ/มาตรฐาน

ความทา้ทาย
 k คน้หาขอ้ม ลูเปร ยีบเทยีบวสัดจุากท ีต่า่งๆ
แบบเทยีบเคยีงทกุขอ้ม ลู

 k คน้หาวสัดจุากทั ว่โลกโดยอาศยัสว่น
ประกอบทางเคม ี และคณุสมบตั ทิางกล

 k ถอดรหสัคณุสมบตั ขิองวสัด ุ และคน้หาเกรด
ของวสัดทุ ีเ่หมาะสมกบัการใชง้านของคณุ

 k คน้หาคณุสมบตั ทิางกล ทางกายภาพ และ
คณุสมบตัอิ ืน่ๆของวสัด ุ ภายใตส้ภาวะ และ
อณุหภ มู ติา่ง ไๆดอ้ยา่งแมน่ยำา และเช ือ่ถอื
ได ้

แก้ไขปญัหา
 แหลง่ขอ้ม ลูคณุสมบตั ิโลหะขนาดใหญท่ ีพ่รอ้มส ำาหรบังาน

ของวศิวกรทั ง้ระดบัพ ื น้ฐาน ไปจนถงึระดบัซบัซอ้น
 ตารางตวัอา้งองิเช ือ่มโยงจากกวา่ 74 ประเทศทั ว่โลกท ีจ่ะ

ใหก้ารสนบัสนนุอยา่งสงูในการระบวุสัดทุ ีเ่หมอืน และเทยีบ
เทา่จากทั ว่โลก

 ขอ้ม ลูมาตรฐานวสัดกุวา่พนัรายการ และแหลง่ขอ้ม ลูอ ืน่ๆท ี ่
เตร ยีมพรอ้มส ำาหรบัการแก ้ไข

ส ทิธ ปิระโยชน ์
 k ประหยดัเวลา
 k เพ ิม่ความแมน่ยำา และความนา่เช ือ่ถอื

Total Metals คอืแหลง่รวมรวมขอ้ม ลูคณุสมบตั ขิองวสัดโุลหะท ี ่ใหญท่ ีส่ดุในโลก ท ีพ่รอ้มสง่ถงึหนา้
จอของคณุดว้ยเซตขอ้ม ลูท ีพ่รอ้มสรรพ และพรอ้มส ำาหรบัการใชง้านในเชงิวศิวกรรม
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ในดา้นของมาตรฐานคณุสมบตัวิสัดใุนฐานขอ้ม ลูท ีร่วมรวมคณุสมบตั มิากกวา่  
10 ลา้นคณุสมบตั ิ ของวสัดกุวา่ 350,000 ชนดิ จากกวา่ 74 ประเทศ

ฐานขอ้ม ลูโลหะท ีค่รอบคลมุมากท ีส่ดุในโลก

ฐานขอ้มลูท ีม่ คีณุภาพ และใหญท่ ีส่ดุ 
จากขอ้ม ลูสว่นประกอบทางเคม ,ี ตารางตวัอา้งองิเช ือ่มโยง, คณุสมบตั ทิางกล และทาง
กายภาพ, การเพ ิม่ และลดต่ ำากวา่ศนูยอ์งศาของอณุหภ มู ,ิ ขอ้ม ลูเพ ิม่เต มิอ ืน่ๆ เชน่
ตารางการอบรอ้น, คณุสมบตั ทิางกายภาพ และการแปรรปูของวสัด,ุ Total Metals ให ้
ขอ้ม ลูท ีม่ คีณุภาพสงู และนา่เช ือ่ถอืแกค่ณุ

ตวัอา้งองิเช ือ่มโยงท ีร่วดเรว็ และม ปีระส ทิธ ภิาพท ีส่ดุ 
ตารางตวัอา้งองิเช ือ่มโยงท ีค่รอบคลมุกวา่ 15 ลา้นขอ้ม ลูท ี ่ใช ้ในการเทยีบเคยีงวสัด ุ
จากทั ว่โลก โดยใชก้ารแบง่คณุสมบตัติา่งๆท ีเ่หมอืนกนัมาเทยีบเคยีงกนั และดว้ยระบบ 
SmartCross2 ซ ึง่เป น็ระบบเฉพาะของเรา จะสามารถชว่ยคณุในการระบขุอ้ม ลูเทยีบเทา่
ของวสัดจุากขอ้ม ลูสว่นประกอบ, คณุสมบตั ทิางกล และจากคณุสมบตัอิ ืน่ ไๆด ้

การพฒันา และการใหข้อ้มลูล กูคา้ ท ีย่อดเย ีย่ม 
ขอ้ม ลูวสัดทุ ั ง้หมด และขอ้ม ลูคณุสมบตัจิะไดร้บัการอพัเดตทกุๆเดอืน เพ ือ่ใหข้อ้ม ลูเป น็
ปจัจบุนัดว้ยการพฒันามาตรฐานท ี ่ใหมท่ ีส่ดุ, ชดุขอ้ม ลูท ี ่ไดร้บัการอพัเกรด และรปูแบบ
การใชง้านแบบใหม่ ขอ้ม ลูวสัดทุ ั ง้หมดไดร้บัการสนบุสนนุ และพฒันาจากผ ูเ้ช ีย่วชาญ 
ดว้ยประสบการณ์ในระบบอตุสาหกรรมรวมกนักวา่ 300 ป ี ซ ึง่พรอ้มใหค้ำาแนะนำาโดยไมม่ ี
คา่ใชจ้า่ยใดๆส ำาหรบัผ ู ้ใชบ้ร กิาร

แคตตาล็อกด้านเทคนิค

วัสดุกว่า 350,000 วัสดุ

74 ประเทศ/มาตรฐาน

ตัวอ้างอิงเชื่อมโยง

เปรียบเทียบ

มาตรฐาน

กรรมสิทธิ์เอกสารข้อมูล

ข้อมูลผลการทดลอง

โครงสร้างของโลหะ

ส่วนประกอบทางเคมี

ส่วนประกอบทางกล

คุณสมบัติทางกายภาพ

การอบร้อน

คุณสมบัติของแม่เหล็ก

ข้อมูลการกัดกร่อน

ข้อมูลการแปรรูป


