
ขอ้ม ลูส ำ�หรบัเช ือ่มวสัด,ุ ส�รหลอ่ล ืน่, ขน�ด และก�รชบุผ วิ, และ ทฤษฎเีก ีย่วกบัแรงเส ยีดท�น,  
ก�รหลอ่ล ืน่ และก�รเส ยีดส วีตัถรุะหว�่งก�รเคล ือ่นไหว

ฐานข ้อม ูลว ัสด ุท ี ่ครอบคล ุมมากท ี ่ส ุดในโลก

คว�มท้�ท�ย

 k ก�รเลอืกวสัดสุ ำ�หรบักระบวนก�รง�นเช ื ่

 k ก�รมองภ�พรวมของขอ้ม ลูคณุสมบตั แิละ
ตำ�แหนง่ของวสัด ุ 

 k ก�รห�คน้ห�ก�รเคลอืบผ วิและคณุสมบตั ิ
ต�่งๆท ีเ่ก ีย่วขอ้งกบัวสัดทุ ีร่วมกนัเป น็อย�่ง
เดยีว

 k ก�รส ือ่ส�รระหว�่งวศิวกรรมและก�รเง นิเพ ือ่
หลกีเล ีย่งคว�มผดิพล�ดต�่งๆ ประโยชน์ที่ได้รับ

 k ทำ�ใหก้�รเลอืกวสัดมุคีว�มแมน่ยำ�ข ึ น้

 k โดยก�รห�ขอ้ม ลูของวสัดใุนช วีติจรงิ

 k เพ ิม่ขอบเขตของขอ้ม ลูคณุสมบตัวิสัด ุ

DataPLUS เป็นโมดูลเสริม ที่ให้ข้อมูลครอบคลุมไปถึงข้อมูลของก�รเชื่อมติด ส�รหล่อลื่นและส�รหล่อ
เย็น ขน�ดวัสดุ tribology และส�รเคลือบสำ�หรับวัสดุโลหะและอโลหะหล�ยพันร�ยก�ร

วิธีก�รแก้ปัญห�

 DataPLUS ครอบคลมุชว่งของขอ้ม ลูอย�่งกว�้งขว�งภ�ยใน5 ฐ�น
ขอ้ม ลู ท ีเ่ป น็แหลง่ขอ้ม ลูท ีถ่ กูเพ ิม่เข�้ไปส ำ�หรบักระบวนก�รของ
ก�รเลอืกวสัด.ุ 

 DataPLUS เช ือ่มตอ่ไดอ้ย�่งลงตวักบัขอ้ม ลูต�่งๆท ีถ่ กูคยี ์ เชน่ 
สว่นประกอบท�งเคม ,ี ต�ร�งวสัดตุ�่งๆ, คณุสมบตั ทิ�งก�ยภ�พ
และท�งกล ท ีม่ กี�รคน้ห�อย�่งกว�้งขว�ง

DataPLUS

ขน�ด ก�รเคลือบรอยต่อ ส�รหล่อลื่น ก�รศึกษ�เกี่ยวกับก�รตอบ
สนองระหว่�งพื้นที่เสียดสีกัน
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มาตรฐาน

แผ่นข้อมูลกรรมสิทธิ์ 

บัญชีรายชื่อทางเทคนิค

บัญชีรายชื่อทางเทคนิค

รอยต่อ
•

•
•

คุณสมบัติการเชื่อมวัสดุ
ข้อมูลคุณสมบัติอื่นๆ

เงื่อนไขตัวเลือกงานเชื่อม 

สารหล่อลื่น
•
•
•

ความหนืดจลน์
จุดวาบไฟ
ดรรชนีความหนืด

การศึกษาเกี่ยวกับการตอบส
นองระหว่างพื้นที่เสียดสีกัน

•
•
•

ความเครียดบนผิวชิ้นงานที่เกิดการเสียดสีกัน
อัตราการสูญเสียน้ำหนัก
ค่าสัมประสิทธิ์การเสียดสี

ขนาด
•
•
•

เส้นผ่านศูนย์กลางและความหนา
ความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้
แพคเกจมาตรฐาน

การเคลือบ
•

•
•

มวลและความหนา
ความแข็ง

สัมประสิทธิ์แรงเสียดทาน

โดยก�รรวมกนัของฐ�นขอ้มลู Total Metals PolyPLUS และ DataPLUS จะชว่ยเสรมิก�รตดัส นิใจ
ใหม้คีว�มแมน่ยำ�และ ม ที�งเลอืกก�รใชง้�นท ีม่�กข ึน้

ขอ้มลูการเช ือ่มส ำาหรบัวสัดทุ ั ว่โลก 
ก�รห�ขอ้ม ลูก�รเช ือ่ม เชน่ คณุสมบตั ทิ�งกลของขอ้ตอ่,ขอ้ม ลูส ำ�หรบัก�รรวมวตัสด ุ
หล�กหล�ยชนดิ, ขอ้ม ลูคณุสมบตั ขิองวสัด ุ คณุลกัษณะและก�รอ�้งองิของผ ูบ้ร ิโภคท ี ่
เก ีย่วขอ้งกบัก�รเช ือ่ม

หาขนาดแลความแปรปรวนภายในเวลาไมก่ ีว่ นิาท  ี
ชว่ยเช ือ่มโยงระหว�่งวศิกรกบัแผนกจดัซ ือ้ขน�ดและคว�มคล�ดเคล ือ่นของชดุขอ้ม ลู
จะชว่ยใหค้ณุส�ม�รถห�ขอ้ม ลูเก ีย่วกบัก�รวดัขน�ดวสัด ุ คว�มผนัแปรท ีอ่�จเกดิข ึ น้ได ้ 
และขอ้ม ลูท ีม่ ปีระโยชน ์

คน้หาขอ้มลูเคลอืบเพ ือ่เขา้ใจประส ทิธ ภิาพของวสัด ุ 
ม ขีอ้ม ลูก�รเคลอืบกว�่รอ้ยแบบ ประกอบดว้ยขน�ดและคณุสมบตั ิ ซ ึง่จะชว่ยใหก้�ร
ตดัส นิใจเลอืกวสัดมุ�เคลอืบไดแ้มน่ยำ�ข ึ น้ ใชก้�รคน้ห� เพ ือ่ห�คณุสมบตั เิชน่ ขน�ด 
อณุหภ มู ิใชง้�นสงูสดุ คว�มแขง็ และอกีหล�กหล�ยค�่

DataPLUS

สารหลอ่ล ืน่และสารหลอ่เยน็ และคณุสมบตั ิ 
ชว่ยในก�รตดัส นิใจถ กูตอ้งเก ีย่วกบัก�รเลอืกส�รหลอ่ล ืน่และส�รหลอ่เยน็ท ีเ่หม�ะสม
เพ ือ่ลดตน้ทนุและเพ ิม่อ�ยกุ�รใชง้�น เม ือ่รวมกบัขอ้ม ลู Tribological ส ำ�หรบัวสัดหุล�ย
พนัร�ยก�ร รวมถงึยงัส�ม�รถคน้ห�ภ�พท ีส่มบ รูณข์องก�รเก นิปฏกิริ ยิ�กบัพ ื น้ผ วิไดอ้กี
ดว้ย
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