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‘ S  WERELDS MEES T UITGEBREIDE M ATERI A A LDATA BA SE PRESENTEERT

De uitdagingen
 k Materiaal en consumables selectie voor 
succesvolle lasoperaties

 k Een univorme weergave van zowel 
materiaaleigenschappen en dimensionale data

 k Het vinden van coatings en haar 
eigenschappen gerelateerd aan materialen  
in één univorme platvorm

 k Communicatie tussen de engineering- en 
inkoopafdeling voorkomt potentiële fouten  De voordelen

 k Geeft meer inzicht in materiaal gedrag in real life voorwaarden

 k Verbreedt het vinden van bulk materiaaleigenschappen

 k Overbrugt de kloof tussen de processen van ontwerp en materiaal 
overname/inkoop

DataPLUS is een aanvullende gegevensmodule die informatie over smeermiddelen,  
koelvloeistoffen, materiaalafmetingen, toleranties en coatingsgegevens verstrekt  

voor duizenden metalen en niet-metalen materialen.

De oplossing
 DataPLUS dekt een brede reeks van informatie af met haar vijf 

subcategoriën door metariaalselectie te verbeteren in verschillende 
processen 

 DataPLUS verbind naadloos de benodigde informatie zoals 
chemische samenstelling, tabellen van vergelijkbare materialen, 
mechanische en physieke eigenschappen, wat het makkelijker 
maakt om het gehele overzicht te kunnen zien
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Normen

Propriëtaire 
Data Sheets

Experimentele 
Data

Technische 
Catalogi

Voegen
•

•
•

Materiaal laseigenschappen
Consumable eigenschapsdata

Lasconditieeigenschappen

Smeermiddelen
•
•
•

Kinematische viscositeit
vlampunt
Viscositeits index

Tribologie
•
•
•

Drempel Galling Stress
Gewichtsverlies 
Wrijvingscoëfficiënt

Afmetingen
•
•
•

Diameters en dikten
Toegestane toleranties
Gespecificeerde afmetingen

Coatings
•
•

•

Massa’s en diktes
Hardheid

Wrijvingscoëfficiënt

In synergie met het primaire materiaal databases, Total Metals en PolyPLUS, ondersteunt en vult 
DataPLUS belangrijke industriële toepassingaan voor door te helpen bij maken nauwkeurig en 

weloverwogen beslissingen en keuzes met betrekking tot materiaalkeuze en gebruik

Lasinformatie voor globale materialen en consumables 
Het vinden van lasinformatie zoals mechanische eigenschappen op het laspunt, informatie 
van duizenden materiaalcombinaties, basismaterialen eigenschapsdata, consumables 
karaktiristieken en referencen gerelateerd aan de lasmethodologie.

Vind afmetingen en toleranties in een paar seconden 
Een must have om de kloof tussen techniek en inkoop te overbruggen, met de afmetingen 
en toleranties dataset kunt u informatie met betrekking tot specifieke materialen  
productvormen metingen en hun toegestane afwijkingen vinden.

Zoeken naar coatings informatie voor het begrijpen van prestaties 
Honderden coating benamingen verkrijgbaar met dimensionale gegevens en eigenschaps 
gegevens om te helpen bij het nemen van accurate beslissingen met betrekking tot coating 
selectie en prestaties. Met behulp van de eenvoudige zoekinterface, vind eigenschappen 
zoals afmetingen, maximale bedrijfstemperatuur, hardheid en nog veel meer.

DataPLUS

Smeermiddel en tribologische gegevens voor duizenden materialen 
Neem belangrijke beslissingen over geschikte smeermiddelen en koelvloeistoffen om de 
kosten te verlagen door een geoptimaliseerde levensduur van onderdelen te garanderen. 
In combinatie met tribologische gegevens voor duizenden materialen kan een volledig 
beeld van interactie met het oppervlak worden ontdekt. Zoek tribologische gegevens om de 
wrijving en het daaropvolgende slijtagepotentieel voor duizenden internationale materialen 
te begrijpen en om onnodige stroomuitval en afbraak van onderdelen te voorkomen door de 
juiste selectie van smeermiddel en koelmiddel.
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