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Wyzwania
 k Materiał i różnego rodzaju elektrody jako 
wybór dla udanych prac spawalniczych

 k Ujednolicony widok zarówno na dane 
własności materiału i jego wymiarów

 k Znalezienie powłok i ich właściwości 
związanych z materiałami w jednej 
zunifikowanej platformie

 k Komunikowanie się pomiędzy inżynierią 
i działem zakupu w celu uniknięcia 
potencjalnych błędów Korzyści 

 k Pomoc w dokładniejszym selekcjonowaniu materiałów

 k Poszerzenie zakresu właściwości materiału

 k Wypełnienie luki między procesem projektowania i zakupu surowców

DataPLUS jest uzupełniającym modułem dostarczającym informacji o łączeniu materiałów 
(spawaniu i klejeniu), o trybologii, smarach i płynach chłodzących, powłokach oraz wymiarach  

i tolerancji, dla tysięcy metali i tworzyw sztucznych

Rozwiązanie
 DataPLUS obejmuje szeroki zakres informacji w swoich pięciu 

podzbiorach działających jako dodatkowe źródło informacji w 
procesie wyboru materiału 

 Całkowicie zintegrowany moduł DataPlus połączony jest z innymi 
kluczowymi danymi takimi jak: skład chemiczny, właściwości 
mechaniczne, fizyczne oraz z możliwością znalezienia zamienników, 
co umożliwia widzenie szerszego obrazu własności/możliwości 
materiałów
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Normy

Karty 
charakterystyk

Dane 
eksperymentalne

Katalogi 
techniczne

Złącza
•

•
•

Własności spoiny
Własności elektrod

Selektor warunków

Smary
•
•
•

Lepkość kinematyczna
Punkt zapłonu
Wskaźnik lepkości

Trybologia
•
•
•

Próg tarcia
Wskaźnik utraty wagi
Współczynnik tarcia

Wymiary
•
•
•

Średnica i grubość
Dopuszczalna tolerancja
Standardowe formy produktów

Powłoki
•

•
•

Masa i grubość
Twardość

Współczynnik tarcia

DataPLUS w synergii z podstawowymi modułami bazy Total Metals i PolyPLUS, obsługuje i 
uzupełnia kluczowe decyzje dotyczące zastosowań przemysłowych, pomagając w dokonywaniu 

dokładnych i rozważnych wyborów związanych z doborem materiałów i ich wykorzystaniem.

Informacje spawalnicze dla materiałów i elektrod 
Znajdź najważniejsze informacje spawalnicze takie jak: właściwości mechaniczne złącza, 
informacje dla tysięcy kombinacji materiałów, własności tych materiałów, charakterystyki 
materiałów eksploatacyjnych/ elektrod oraz odniesienia do pokrewnych metod spawania.

Znajdź w kilka sekund informacje na temat wymiarów i tolerancji 
Zestaw danych dotyczący wymiarów i tolerancji pozwala na uzupełnienie luki jaka powstaje 
między dzaiłałem inżynieringu i zakupów. Umożliwia znalezienie informacji związanych ze 
specyficznymi formami produktów, ich wymiarami i dopuszczalnymi odchyleniami.

Wyszukiwanie danych dotyczących powłok w celu zrozumienia  
ich działania 
Setki oznaczeń powłok wraz z ich właściwościami pomagają podjąć trafną decyzję dotyczącą 
rodzaju powłoki i jej funkcjonalności. Za pomocą prostego interfejsu wyszukiwarki, można 
znaleźć właściwości takie jak: wymiary, maksymalna temperatura robocza, twardości itd.
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Smary i dane tribologiczne dla tysiące materiałów 
Podejmuj kluczowe decyzje dotyczące odpowiednich smarów i chłodziw, aby obniżyć koszty, 
zapewniając przy tym optymalny okres użytkowania. W połączeniu z danymi tribologicznymi 
dotyczącymi tysięcy materiałów, można uzyskać pełny obraz interakcji powierzchni. Znajdź 
dane tribologiczne, aby zrozumieć tarcie i potencjalne zużycie tysięcy materiałów z różnych 
krajów, a także pomóc uniknąć niepotrzebnych strat mocy i degradacji części, poprzez 
odpowiedni dobór smaru i płynu chłodzącego.
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