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Cơ sở dữ liệu kim loại toàn diện nhất thế giới

Thách thức
 k Tìm kiếm các vật liệu tương đương với 
các vật liệu lạ và cung cấp chức năng so 
sánh các lựa chọn

 k Tìm kiếm các vật liệu trên toàn thế giới 
bằng thành phần hóa học hoặc tính 
chất cơ học

 k Giải mã các thông số kỹ thuật vật liệu và 
tìm kiếm chính xác hạng mục cho một 
ứng dụng cụ thể

 k Tìm kiếm chính xác các dữ liệu đáng tin 
cậy về tính chất cơ học, vật lý học và các 
tính chất khác với nhiều điều kiện và 
nhiệt độ khác nhau

Giải pháp
 Là nguồn dữ liệu đặc tính kim loại lớn nhất cho tất cả hoạt 

động kỹ thuật, từ cơ bản tới phức tạp

 Bảng tham khảo chéo quốc tế của 74 quốc gia hỗ trợ tối ưu 
cho việc xác định các vật liệu giống nhau và các vật liệu tương 
đương nhau

 Dữ liệu tiêu chuẩn được bổ sung bởi hàng nghìn vật liệu độc 
quyền và các nguồn dữ liệu khác, cung cấp một giải pháp 
hoàn chỉnh

Lợi ích
 k Siêu tiết kiệm thời gian

 k Gia tăng độ tin cậy và độ chính xác

 k Nền tảng phổ biến cho các kết quả có thể lặp lại 

Cho đến nay, Total Metals là cơ sở dữ liệu lớn nhất thế giới về các tính  
chất của vật liệu kim loại và là sản phẩm cốt lõi của Total Materia  

để truy cập vào các bộ dữ liệu và chức năng chưa từng có

15 triệu hồ sơ các tính chất 350,000 kim loại 74 quốc gia / tiêu chuẩn hóa
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Tập trung vào việc cung cấp các dữ liệu thuộc tính kim loại tiêu chuẩn, 
Total Metals cung cấp một lượng dữ liệu đáng kinh ngạc: 15 triệu hồ sơ về 

thuộc tính của trên 350,000 vật tư từ 74 quốc gia / tiêu chuẩn

Cơ sở dữ liệu kim loại toàn diện nhất thế giới

SỰ PHÁT TRIỂN VÀ SỰ HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG  CHƯA TỪNG CÓ 
Từ các thành phần hóa học, các bảng tham chiếu chéo, các tính chất cơ học và vật lý tại 
phòng, nhiệt độ  trên và dưới 0 đến các thông tin thêm như các biểu đồ xử lý nhiệt, kim thuộc 
học và khả năng chế tạo, Total Metals mang đến cho bạn cơ sở dữ liệu có chất lượng và độ tin 
cậy cao duy nhất được chứng nhận trong nghành công nghiệp.

THAM CHIẾU CHÉO NHANH NHẤT VÀ MẠNH NHẤT 
Các bảng tham khảo chéo toàn diện nhất với hơn 15 triệu hồ sơ các loại vật liệu tương đương 
trên toàn thế giới được hệ thống hóa theo sự phân cấp các đặc tính tương đồng. Thêm vào 
đó, thuật toán SmartCross2 (đã được cấp bằng sáng chế) cho phép nhận dạng các vật liệu 
chưa được xác định bằng cách sử dụng các thành phần, tính chất cơ học  tương đồng hoặc 
kết hợp cả hai

SỰ PHÁT TRIỂN VÀ SỰ HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG  CHƯA TỪNG CÓ 
Kim loại và các thông tin đặc tính được cập nhật mới hàng tháng, đảm bảo cho bạn theo kịp với 
các tiêu chuẩn phát triển mới nhất cũng như được nâng cấp với những bộ dữ liệu mới, với các 
thuật toán độc đáo mới và các tính năng phần mềm mới. Mọi khía cạnh của Total Materia đều 
được hỗ trợ đầy đủ bởi đội ngũ các chuyên gia tận tâm với hơn 300 năm kinh nghiệm trong liên 
minh công nghiệp cung cấp tư vấn kỹ thuật hỗ trợ miễn phí cho tất cả các thành viên

Các danh mục kỹ thuật

Trên 350,000 
loại vật tư

74 quốc gia / 
tiêu chẩu hóa

Tham khảo chéo

So sánh

Tiêu chuẩn hóa

Các bảng dữ liệu độc quyền

Số liệu thực nghiệm

Các hình ảnh kim tương học

Thành phần hóa học

Tính chất cơ học

Tính chất vật lý

Biểu đồ xử lý nhiệt

Tính chất từ 

Dữ liệu ăn mòn

Dữ liệu khả năng chế tạo


