
ฟร ีโมด ลูท ีม่ มีาให ้ ไดแ้ก่ ขอ้ม ลูการกดักรอ่น, การฉายรงัส ,ี การผกุรอ่น และอายกุารใชง้าน

ฐานข ้อม ูลว ัสด ุท ี ่ครอบคล ุมมากท ี ่ส ุดในโลก

ความท้าทาย

 k ความเส ีย่งและความลม้เหลวท ีอ่าจเกดิข ึ น้

 k การคาดการณอ์ายผุลติภณัฑภ์ายใตอ้ ทิธ พิล
ตา่งๆท ีเ่กดิจากผลกระทบภายนอก

 k เพ ิม่คณุภาพและประส ทิธภิาพการทำางาน 
ในชว่งช วีติท ีม่ ปีระโยชนข์องผลติภณัฑ์

 k สนบัสนนุนวตักรรมดว้ยการชว่ยใหก้ารตดัส นิ
ใจเลอืกวสัดเุป น็ไปอยา่งถ กูตอ้งสมบรูณ ์

ประโยชน์ที่ได้รับ

 k ลดความเส ีย่งและเพ ิม่ความปลอดภยั

 k อตัราการปอ้งกนัความลม้เหลวของวสัดทุ ีส่ งูข ึ น้ในชว่งช วีติผลติภณัฑ ์

 k ความร ูเ้พ ิม่เต มิเก ีย่วกบัการออกแบบท ีส่ ำาคญัและการตดัส นิใจเลอืกวสัด ุ

Enviro เป็นโมดูลข้อมูลเพิ่มเติม ที่ให้ข้อมูลการกัดกร่อน การแผ่รังสี ภูมิอากาศ และการเสื่อมสภาพของ
วัสดุโลหะและอโลหะหลายพันรายการ

วิธีการแก้ปัญหา

 Enviro ม ุง่เนน้ไปท ีช่ดุขอ้ม ลูเสร มิ 4 ชดุซ ึง่ใหข้อ้ม ลูท ีก่วา้งและเป น็
เชงิลกึมากย ิง่ข ึ น้ กบัขอ้ม ลูท ีม่ อีย ูภ่ายในแพลตฟอรม์แบบรวมของ 
Total Materia 

 ครอบคลมุเร ือ่งการกดักรอ่น การผพุงัจากสภาวะแวดลอ้ม การแผร่งัส ี 
และการเส ือ่มสภาพจากผลกระทบท ีแ่ตกตา่งกนั Enviro เป น็แหลง่
ขอ้ม ลูท ีส่ ำาคญั ในการออกแบบ การผลติ และการจำาหนา่ยผลติภณัฑ์
ท ีม่ คีณุภาพมากข ึ น้และมอีายกุารใชง้านท ีย่าวนานข ึ น้

Enviro

การกัดกร่อน คุณสมบัติสภาพอากาศ อายุ การฉายรังสี
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การฉายรังสี

ระยะเวลาการรับรังสี
ปริมาณรังสี
การบวม, การเล็ดลอด และความเปราะบาง

อายุ

เวลาและอุณหภูมิ
การเสื่อมสภาพของเหลง
ผลที่เกิดจากตากแสงแดด

คุณสมบัติสภาพอากาศ

การแผ่รังสีแสงอาทิตย์
องค์ประกอบการเกิดมลพิษ
การเกิดความชื้น

การกัดกร่อน

สื่อการเรียนรู้กว่า 1000 สื่อ
ข้อมูลเกี่ยวกับอุณหภูมิ
ก่อนเกิด, การเกิดรู, การต้านท้าน

ในการทำางานรว่มกบัฐานขอ้มลูวสัดหุลกั Total Metals และ PolyPLUS Enviro ชว่ยในการตดัส นิใจในการเลอืก
ใชว้สัด ุโดยการทำาความเขา้ใจเก ีย่วกบัพฤตกิรรมของวสัดภุายใตอ้ทิธพิลของผลกระทบท ีห่ลากหลาย

ขอ้มลูการผพุงัจากสภาพแวดลอ้มและการสมัผสัส ิง่แวดลอ้ม 
โดยปกตจิะเก ีย่วขอ้งกบัขอ้ม ลูโพลเิมอร ์ weatherabity จะใหข้อ้ม ลูการสมัผสัท ีส่ ำาคญั
ส ำาหรบัแสงอาทติย ์ ความช ื น้ ความรอ้น สารมลพ ษิ น ้ ำาเกลอื และแมแ้ตก่ารโจมตขีอง
จลุ นิทร ยีส์ ำาหรบัวสัดนุบัพนั ๆ วสัด ุ ชว่ยแกป้ญัหาเร ือ่งความสมบรูณข์องวสัดทุ ีส่ ำาคญั
โดยหลกีเล ีย่งการเปล ีย่นแปลงกระบวนการทางเคม ี การลดลงของคณุสมบตั ขิองวสัด ุ
และปญัหาดา้นสนุทร ยีศาสตรเ์ชน่การเปล ีย่นส ี

ผลกระทบท ีท่ ำาใหเ้กดิการเส ือ่มสภาพและขอ้มลูเก ีย่วกบัคณุสมบตั ทิ ีเ่ก ีย่วขอ้ง 
การนำาเสนอขอ้ม ลูเก ีย่วกบัการเส ือ่มสภาพ (เวลา) ในรปูแบบของปจัจยัเสร มิอยา่งนอ้ยห
น ึง่อยา่งซ ึง่ทำาใหเ้กดิการเส ือ่มสภาพของวสัดโุดยรวมและอาจสง่ผลกระทบอยา่งมากตอ่
การใชว้สัดใุนระยะยาว ครอบคลมุปจัจยัเพ ิม่เต มินอกเหนอืจากเวลา รวมถงึ ความรอ้น 
เคม ี และสภาพดนิฟา้อากาศ

อทิธ พิลของการแผร่งัส ตีอ่พฤต กิรรมของวสัด ุ 
ชดุขอ้ม ลูท ีส่ ำาคญัส ำาหรบัอตุสาหกรรมนวิเคลยีร ์ ขอ้ม ลูการแผร่งัส ี ใหข้อ้ม ลูท ีช่ดัเจน ใน
เร ือ่งของความสมัพนัธร์ะหวา่งเวลาในการสมัผสั ปร มิาณรงัส ี และผลกระทบท ีต่ามมาตอ่
คณุสมบตั ขิองวสัด ุ การแผร่งัส ขีองวสัดอุาจทำาใหเ้กดิความลม้เหลวท ีร่า้ยแรง อนัเน ือ่งมา
จากการขยายตวั การคบื และการยบุตวัของวสัดทุ ีส่มัผสัได ้

Enviro

ขอ้มลูการกดักรอ่นของวสัดหุลายพนัรายการ 
คน้หาขอ้ม ลูเก ีย่วกบัอตัราการกดักรอ่นของวสัดแุละความตา้นทานการกดักรอ่นในสภาพ
แวดลอ้มท ีเ่ป น็กรดและน ้ ำาในชว่งอณุหภ มู ทิ ีก่ำาหนด คน้หาขอ้ม ลูโดยตรงส ำาหรบัวสัด ุ
เฉพาะโดยใชต้วักรองท ี ่ใชง้านงา่ยเพ ือ่เลอืกสภาวะท ีเ่หมาะสมท ีส่ดุส ำาหรบัคณุรวมทั ง้ 
ส ือ่ อณุหภ มู ิ เวลาในการสมัผสัและชนดิของการกดักรอ่น
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