
Malzeme kaynak bilgisi, yağlayıcılar, triboloji, boyutlar ve kaplama bilgileri

DÜN YA NIN EN K A PS A MLI M A L ZEME V ERITA BA NI SUN A R :

Zorluklar
 k Başarılı kaynak işlemleri için malzeme ve sarf 
malzeme seçimi

 k Malzeme özellikleri ve boyutları bilgilerine aynı 
anda erişim

 k Tek bir platformda malzemelerle ilgili kaplama 
ve özelliklere ulaşılması

 k Mühendislik ve satın alma bölümleri arasındaki 
iletişimde oluşabilecek hatalardan kaçınılması

Yararlar
 k Daha doğru malzeme seçimi için
 k Uygulamaya göre malzeme yerleştirmeyi doğrulamaya 
yardımcı olur

 k Hem mühendislik hem de satın alma için ortak bir araç ilk 
seferinde doğru olanı bulmaya yardımcı olur

DataPLUS, binlerce metal ve metaldışı malzeme için yağlayıcılar ve soğutma sıvıları bilgisi, 
malzeme boyutları ve toleransları yanında kaplama verileri sağlayan ek bir veri modülüdür.

Çözüm
 DataPLUS, malzeme seçimi süreci için kritik bir ek kaynak görevi 

gören beş veri alt kümesinde geniş bir bilgi aralığını kapsar

 Tamamen entegre olan DataPLUS, kimyasal bileşim, eşdeğer 
malzemelerin tabloları, mekanik ve fiziksel özellikler gibi diğer önemli 
bilgilere sorunsuz bir şekilde bağlanır; bu, zahmetsizce daha büyük 
resmi görmenin mümkün olduğu anlamına gelir

DataPLUS
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Standartlar

Patentli Bilgi 
Sayfaları

Deneysel Bilgi

Teknik Kataloglar

Bağlantılar
•

•
•

Malzeme kaynak özellikleri
Sarf malzeme özellik bilgisi

Kaynak durum seçicisi

Yağlayıcılar 
•
•
•

Kinematik viskozite
parlama sıcaklığı
viskozite endeksi (kıvam göstergesi)

Triboloji
•
•
•

Deformasyon stres eşiği
Ağırlık kaybı oranı 
Sürtünme katsayısı

Boyutlar
•
•
•

Çap ve Kalınlıklar
Müsaade edilen toleranslar
Standart ürün biçimleri

Kaplamalar
•

•
•

Kütleler ve Kalınlıklar
Sertlik

Sürtünme Katsayısı

Total Metals ve PolyPlus modülleriyle uyum içinde olan DataPLUS, malzeme seçimi 
ve kullanımı ile ilgili doğru ve dikkatle değerlendirilmiş seçimler yapılmasına yardımcı 

olarak önemli endüstriyel uygulama kararlarını destekler ve tamamlar.

Dünya çapında Malzemeler ve Sarf Malzemeleri için Kaynak Bilgisi 
Bağlantı yerlerindeki mekanik özellikler, binlerce malzeme kombinasyonuyla ilgili bilgi, temel 
malzeme özellik seçimi, sarf malzeme özellikleri ve ilgili kaynak yöntemi referansları gibi kritik 
kaynak bilgisinin bulunması.

Boyut ve Tolerans bilgilerine saniyeler içinde ulaşım 
Boyut, tolerans bilgi setleri; mühendislik ve satın alma arasındaki boşlukta köprü görevi 
görürken spesifik malzeme biçim ölçüleriyle, izin verilen varyasyonlarla ilgili bilgi bulunmasına 
olanak tanımaktadır.

Performansı Anlayabilmek için Kaplama Bilgisinin Araştırılması 
Kaplama seçimi ve performans ile ilgili doğru kararları verebilmek için boyutsal ve özelliksel 
bilgi ile binlerce kaplama tanımı mevcuttur. Boyut, maksimum çalışma sıcaklığı, sertlik ve 
daha fazlası gibi özellikleri bulmak için kolay arama yüzü kullanılmaktadır.

DataPLUS

Yağlama ve binlerce malzeme için tribolojik veriler 
Optimize edilmiş parça ömrü sağlayarak maliyeti azaltmak için uygun yağlayıcılar ve soğutucu 
maddeler hakkında önemli kararlar alın. Binlerce materyalin tribolojik verileriyle birlikte, 
yüzey etkileşimi tam olarak keşfedilebilir. Binlerce uluslararası malzeme için sürtünmeyi ve 
ardından aşınma potansiyelini anlamak ve doğru yağlayıcı ve soğutucu seçimi ile gereksiz güç 
kaybı ve parça bozulmasını önlemek için tribolojik verileri bulun.
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