
Najbardziej kompleksowa baza 
materiałowa na świecie

Wreszcie wszystko w jednym miejscu!  
Baza nr 1 z wyboru wsród inżynierów na całym świecie!



  Właściwości  dla ponad 450.000 tys.materiałów

  Ponad 3.000 źródeł dla zaawansowanych właściwości metali 

  Metale, polimery, ceramika, kompozyty

  Normy SDO z 74 krajów

  Ponad 150.000 tys.krzywych naprężenia - odkształcenia

  Ponad 35.000 tys. krzywych z właściwościami cyklicznymi

  Międzynarodowe tabele porównawcze

  Interpolacja i szacowanie właściwości  

  Skład chemiczny

  Eksport danych do oprogramowania CAE

  Właściwości mechaniczne i fizyczne

  Identyfikacja nieznaych materiałów

  Wieloopcyjne porównywanie materiałów

  Śledzenie aktualizacji materiałów poprzez moduł Tracking

Korzyści

Ponad 20 milionów rekordów i dane dla ponad 450.000 
materiałów metali i tworzyw sztucznych  

przedstawiono w 26 językach

www.totalmateria.com



Total Metals jest największą na świecie bazą zawierającą właściwości metali  
i jest standardowym produktem bazy Total Materia. 

Wraz z dostępnymi modułami tworzy niezrównaną kolekcję danych 
 i nieprzecenioną pomoc dla społeczności inżynierskiej.

Komponenty

Baza danych i moduły łączą się w jedną funkcjonalną całość  
w celu zapewnienia optymalnego rozwiązania

www.totalmateria.com
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THE WORLD ’ S MOS T COMPREHENSI V E M ATERI A L S DATA BA SE PRESENT S

74 krajów / norm

450 tys. materiałów 

20 mln. rekordów własności

  Właściwości  dla ponad 450.000 tys.materiałów

  Ponad 3.000 źródeł dla zaawansowanych właściwości metali

  Metale, polimery, ceramika, kompozyty

  Ponad 150.000 tys.krzywych naprężenia - odkształcenia

  Normy SDO z 74  krajów

  Ponad 35.000 tys. krzywych z właściwościami cyklicznymi

  Międzynarodowe tabele porównawcze

  Interpolacja i szacowanie właściwości  

  Skład chemiczny

  Eksport danych do oprogramowania CAE

  Właściwości mechaniczne i fizyczne

  Identyfikacja nieznaych materiałów

  Wieloopcyjne porównywanie materiałów

  Śledzenie aktualizacji materiałów poprzez moduł Tracking

Total Materia jest najbardziej kompleksową bazą materiałową na świecie,  
zapewniającą błyskawiczny dostęp do właściwości dla ponad 450.000 tys.materiałów:   

metali, polimerów, ceramiki i kompozytów.

www.totalmateria.com
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Total Materia oferuje szereg pakietów 
starannie stworzonych, aby zapewnić 
idealne rozwiązanie dla wszystkich 
możliwych potrzeb.

Total Materia może być dostępna 
poprzez różne opcje, włączając jednego 

użytkownika dla wersji CD, poprzez 
bardziej elastyczne licencje internetowe 
dla pojedynczych użytkowników, licencje 
wieloosobowe dla małych i dużych firm, 

aż do korporacyjnych rozwiązań dla 
międzynarodowych przedsiębiorstw.

Zestawy produktów

WEB EDYCJA

W E R S J E  P R O D U K T Ó W

Wszystkie materiały w jednej bazie danych

Od konsultantów, małych oraz średnich przedsiębiorstw,  
aż do największych organizacji międzynarodowych,  

Total Materia ma pakiety i opcje dopasowane do różnych potrzeb.

Pełna wersja bazy Total Materia zawiera dane dotyczące metali z 74 krajów/ 
norm, ponad 20 mln. rekordów, dane dla ponad 450 tys. materiałów- stali, żeliwa, 
stopów żelaza, aluminium, tytanu, miedzi, magnezu, cyny, cynku, ołowiu, niklu, 
kobaltu itd.

Komponenty

PAKIETY KOMPONENTY

ESSENTIALS PREMIUM

ESSENTIALS BASIC

EXTENDED
RANGE

TOTAL
METALS

POLYPLUS EXPORTER DATAPLUS ENVIRO SMART
COMP

TRACKER SUPPLIERS

INSPECT BASIC

ESSENTIALS ULTRA

INSPECT PREMIUM

INSPECT ULTRA

DESIGN PREMIUM

DESIGN BASIC

DESIGN ULTRA

POWERPACK PREMIUM

POWERPACK BASIC

POWERPACK ULTRA

DODAJ MODUŁ COMPLIANCE DO PAKIETU PREMIUM LUB ULTRA W EDYCJI NETWORK!
Moduł Comliance nie jest dostępny w przypadku opcji Basic lub Single User.

Total Metals

PolyPLUS

Extended Range

DataPLUS

Enviro

Compliance

Suppliers

SmartComp

eXporter

Tracker

Najbardziej wszechstronna baza metali na świecie

Dane właściwości dla tysięcy materiałów niemetalicznych

Niezrównane źródło właściwości materiału dla zaawansowanych obliczeń 

Informacje o łączeniu materiałów, trybologii, smarach, chłodziwach, 
wymiarach i powłokach

Uzupełniający moduł zapewniający dane dotyczące korozji, starzenia, 
odporności na warunki atmosferyczne i napromieniowania

Globalne dane z przepisów regulujących wykorzystanie materiałów 
i substancji chemicznych

Bezpośrednie źródło materiałów wraz z wyszukiwarką

Natychmiastowa identyfikacja nieznanego materiału

Niwelowanie różnic między źródłem danych  a oprogramowaniem CAE

Możliwość śledzenia standardów i materiałów



 N A JBA RDZIEJ  WSZECHS TRONN A N A Ś WIECIE  BA Z A M ATERI A ŁOWA PR ZEDS TAWI A

Najbardziej wszechstronna baza metali na świecie

Total Metals jest zdecydowanie największą na świecie bazą danych właściwości  
materiałów metalowych i znajduje się i w centrum oferty produktów Total Materia.

15 mln. rekordów własności 350 tys. materiałów 74 krajów / norm

Wyzwanie
 k Znalezienie odpowiedników dla 
zagranicznych materiałów i ich 
porównanie

 k Wyszukiwanie materiałów na 
całym świecie dla konkretnego 
składu chemicznego i właściwości 
mechanicznych

 k Rozszyfrowanie specyfikacji 
materiałowych i znalezienie 
odpowiedniej klasy dla określoniego 
zastosowania

 k Znalezienie dokładnych,niezawodnych 
danych właściwości mechanicznych 
i fizycznych dla różnych warunków i 
temperatur

Rozwiązanie
 Największe dostępne źródło własności metalii dostępne dla 

podstawowych i złożonych czynności inżynieryjnych.

 Międzynarodowe tabele porównawcze z 74 krajów dają 
ostateczną pomoc w identyfikacji podobnych i równoważnych 
materiałów 

 Standardowe dane uzupełniane przez tysiące matriałów 
od producentów i z innych źródeł dostarczają kompletne 
rozwiązania

Korzyści
 k Ogromna oszczędność czasu, zwiększenie dokładności i 
niezawodności

 k Wspólna platforma dla powtarzalnych wyników w całej 
organizacji

Total Metals

www.totalmateria.com



Toatal Metals koncentruje się na dostarczeniu standardowych właściwości 
metali. Oferuje zdumiewającą liczbę 15 milionów wpisów własności  

dla ponad 350.000 materiałów, z 74 krajów/ standardów.

Katalogi techniczne

350.000 materiałów

74 krajów / norm

Tabele porównawcze

Zamienniki

Standardy

Arkusze danych 
właściwości

Dane eksperymentalne 

Zdjęcia metalograficzne

Skład

Dane mechaniczne

Dane fizyczne

Obróbka cieplna

Dane magnetyczne

Obrabialność

Najbardziej wszechstronna baza metali na świecie

NAJWIĘKSZA BAZA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI 
Od składu chemicznego, tabel porównawczych, właściwości mechanicznych i fizycznych w 
temp. pokojowej, temperaturach podwyższonych i ujemnych, do dodatkowych informacji, 
takich jak schematy obróbki cieplnej, metalografia aż do obróbki mechanicznej. Total Metals 
daje najwyższą jakość i niezawodność potwierdzoną certyfikatami jako jedyna tego rodzaju 
baza w branży.

NAJSZYBSZY I NAJBARDZIEJ WSZECHSTRONNY CROSS-REFERENCING 
Najobszerniejsze tabele porównawcze (cross-reference) z ponad 15 milionami rekordów 
na całym świecie dla materiałów równoważnych są usystematyzowane w celu klasyfikacji 
podobieństw. Ponadto, opatentowany algorytm SmartCross2 umożliwia identyfikację 
nieznanych równoważników za pomocą podobieństw składu, własności mechanicznych lub 
ich kombinacji.

NIEZRÓWNANY ROZWÓJ I OBSŁUGA KLIENTA 
Baza danych Total Metals jest aktualizowana co   miesiąc, dzięki czemu będziesz zawsze na 
bieżąco z najnowszymi standardami rozwoju, poza tym wzbogacona jest o nowe zestawy 
danych, nowe unikalne algorytmy i nowe funkcje oprogramowania. Baza Total Materia jest 
obsługiwana przez doświadczonych specjalistów z 300-letnim łącznym doświadczeniem 
przemysłowym, zapewniających pomoc w znalezieniu odpowiednich danych!

www.totalmateria.com



 N A JBA RDZIEJ  WSZECHS TRONN A N A Ś WIECIE  BA Z A M ATERI A ŁOWA PR ZEDS TAWI A

Dane właściwości dla tysięcy materiałów niemetalicznych

PolyPLUS jest bazą danych dotyczącą właściwości materiałów  
niemetalicznych takich jak polimery, kompozyty i ceramika

Wyzwanie
 k Znalezienie dokładnych identyfikowalnych 
standardów i właściwości materiałowych 
dla polimerów, kompozytów i ceramiki

 k Jednoczesne porównanie różnych 
rodzajów materiałów metalowych i 
niemetalowych i znalezienie najlepszych 
rozwiązań alternatywnych

 k Pozyskiwanie rzadkich zaawansowanych 
właściwości dla obliczeń FEA / CAE, w tym 
dane naprężenie-odkształcenie i danych 
zmęczenia

Korzyści
 k Jedyne źródło wszystkich potrzebnych danych właściwości 
materiałowych

 k Nowe możliwości w projektowaniu poprzez porównanie 
wydajności materiałów całkowicie zróżnicowanych

Rozwiązanie
 Właściwości dla dziesiątek tysięcy materiałów niemetalicznych: 

polimerów, ceramiki i kompozytów

 Zawiera tysiące danych ze standardów jak i od producentów 

 Łatwe wyszukiwanie zaawansowanych danych materiałów 
niemetalicznych, w tym krzywych naprężenia-odkształcenia  
i właściwości cyklicznych

PolyPLUS

www.totalmateria.com

Polimery DrewnoCeramika Kompozyty Włókna Cementy Piany Honeycombs



Dane dotyczące składu

Właściwości mechaniczne

Właściwości fizyczne

Właściwości termiczne

Właściwości elektryczne

Informacje o produkcji

Krzywe naprężenia- odkształcenia

Materiały standardowe

Karty katalogowe
producentów

Dane eksperymentalne

Polimery

Ceramika

Kompozyty

Włókna

Cementy

Piany

Honeycombs

Drewno

PolyPLUS zintegrowany z bazą Total Metals, która zawiera  
ponad 350.000 stopów metali pozwala na to, by baza  

Totala Materia była używana jako jedyne rozwiązanie dla  
Twoich potrzeb związanych z szukaniem własności materiałów. 

Dane właściwości dla tysięcy materiałów niemetalicznych

OSTATECZNE ŹRÓDŁO INFORMACJI O WŁAŚCIWOŚCIACH MATERIAŁÓW 
W połączeniu z najbardziej wszechstronną na świecie bazą metali dotyczącą ich własności, 
PolyPLUS zapewnia wszystkie korzyści wynikające z bazy Total Metals, włączając dane 
dotyczace tysięcy tworzyw sztucznych: ceramiki, kompozytów i polimerów a wszystkie są 
dostępne na kliknięcie!

BAZA DANYCH DLA ZAAWANSOWANYCH WŁAŚCIWOŚCI NIEMETALI 
W bazie znajduje się również wyjątkowa kolekcja zaawansowanych właściwości materiałów 
metalowych Extended Range, która oferuje kompleksowy zestaw danych krzywych 
naprężenia-odkształcenia i zmęczenia dla niemetali.

NIEZRÓWNANY ROZWÓJ I AKTUALIZACJA 
Dzięki naszemu wyspecjalizowanemu zespołowi, do PolyPLUS co miesiąc są dodawane nowe 
dane i ulepszana jest funkcjonalności.W ten sposób nasza rosnąca biblioteka niemetali, 
szybko staje się niezastąpionym źródłem informacji dla społeczności inżynierów.

www.totalmateria.com



Niezrównane źródło właściwości materiału dla zaawansowanych obliczeń 

 N A JBA RDZIEJ  WSZECHS TRONN A N A Ś WIECIE  BA Z A M ATERI A ŁOWA PR ZEDS TAWI A

www.totalmateria.com

Extended Range oferuje unikalną kolekcję zaawansowanych właściwości  
materiałów do stosowania w krytycznych momentach działań projektowych

Wyzwanie
 k Znalezienie danych materiałowych 
niezbędnych do zaawansowanych 
obliczeń w CAE /MES i prac 
symulacyjnych

 k Uzyskanie krzywych  
naprężenie-odkształcenie w różnych 
temperaturach i przy różnych 
prędkościach odkształcenia

 k Porównanie właściwości 
zmęczeniowycyh materiałów różnego 
pochodzenia np.europejskich, 
amerykańskich, czy azjatyckich

Rozwiązanie
 Unikalna kolekcja zaawansowanych danych do stosowania  

w krytycznych momentach działań projektowych 

 Duża wydajność w bardzo czasochłonnym zadaniu 
znalezienia wiarygodnych  informacji o właściwościach 
materiałów dla zaawansowanych obliczeń 

 Eksperymentalne dane od producentów z ponad 3.000 
referencji i dokumentów 

Korzyści
 k Unikanie kosztownych i potencjalnie niebezpiecznych błędów

 k Otwarcie nowych możliwości w bardziej zoptymalizowanym i 
opłacalnym projektowaniu

 k Zwiększenie dokładności i efektywności w całym łańcuchu 
procesowym

Schematy  
naprężenia-odkształcenia

Krzywe 
plastyczności

Dane 
zmęczeniowe

Dane 
pełzania

Extended Range
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Extended Range oferuje unikalną kolekcję zaawansowanych właściwości  
materiałów do stosowania w krytycznych momentach działań projektowych

Moduł  Extended Range w bazie Total Materia zapewnia niezrównane źródło 
właściwości materiałowych i konstrukcyjnych dla zaawansowanych obliczeń 
i analizy termicznej w tym: krzywych naprężenie-odkształcenie, schematów 

plastyczności, danych zmęczeniowych I wiele innych.

Tabele

Szacunki

Wykresy

Porównanie 
materiału

Referencje

Eksport do CAE

Dane pełzania

Dane zmęczeniowe

Schematy 
naprężenia-odkształcenia

Krzywe plastyczności

Mechanika pękania

Dane 
producentów

Dane z fachowej 
literatury

Dane 
eksperymentalne 

Niezrównane źródło właściwości materiału dla zaawansowanych obliczeń 

TYSIĄCE KRZYWYCH NAPRĘŻENIA-ODKSZTAŁCENIA 
Wyjątkowy zbiór ponad 150.000 krzywych naprężenia-odkształcenia dla obliczeń w 
plastycznym zakresie, obejmuje ponad 50.000 materiałów, z różnymi wariantami  obróbki 
cieplnej, temperatury pracy i szybkości odkształcenia, do ponad 1.000 1 / s.  
Podane są zarówno krzywe rzeczywiste jak i inżynieryjne, z możliwością interpolacji dla 
zdefiniowanych przez użytkownika temperaturach i prędkościach odkształceń.

NAJWIĘKSZY ZBIÓR WŁASNOŚCI CYKLICZNYCH 
Największa baza strain-life and stress-life  parametrów dla ponad 35.000 materiałów,  
e-N i S-N diagramów, dla różnych warunków obróbki cieplnej i obciążenia. Monotonic  
(non-cyclic)  własciwości zawierają referencje jeśli  dotyczą  zmęczenia statystycznego  
w stosownych przypadkach.

OPATENTOWANA METODOLOGIA DLA SZACOWANIA WŁASNOŚCI 
Na podstawie tabel porównawczych (cross-reference) a z bazy Total Materia i właściwości 
równoważnych materiałów, Extended Range zapewnia szacunki dla krzywych naprężenia-
odkształcenia dla dodatkowych 90.000 materiałów i cyklicznych właściwości dla innych 80.000. 
Chociaż szacunki nie mogą całkowicie zastąpić danych eksperymentalnych, stanowią one 
cenny punkt wyjścia do dalszych badań i obliczeń.

BARDZIEJ ZAAWANSOWANE WŁAŚCIWOŚCI DO PROJEKTOWANIA I 
SYMULACJI 
Krzywe dużego formowania, graniczna krzywa formowania, przy różnym zakresie 
temperatur, do symulacji kucia, tłoczenia i innych operacji. Mechanika pękania K1C, KC, 
wzrost pęknięcia i prawo Parisa są przedstawione, z odpowiednim wykresem wzrostu 
pęknięcia. Dane pełzania, w tym granicy plastyczności i wytrzymałość na pęknięcia w różnych 
temperaturach z obliczenia parametru Larsen-Miller.
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DataPLUS
 N A JBA RDZIEJ  WSZECHS TRONN A N A Ś WIECIE  BA Z A M ATERI A ŁOWA PR ZEDS TAWI A

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

Wymiary PowłokiZłącza Smary Trybologia

Informacje o spawaniu, trybologii, smarach, chłodziwach, powłokach oraz wymiarach i tolerancji

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 o spawaniu, trybologii, smarach, chłodziwach, powłokach oraz wymiarach

Informacje spawalnicze dla materiałów i elektrod 
Znajdź najważniejsze informacje spawalnicze takie jak: właściwości mechaniczne i 
skład 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.

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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Enviro
 N A JBA RDZIEJ  WSZECHS TRONN A N A Ś WIECIE  BA Z A M ATERI A ŁOWA PR ZEDS TAWI A

Uzupełniający moduł zapewniający dane dotyczące korozji, starzenia,  
odporności na warunki atmosferyczne i napromieniowania

Korzyści 
 k Zmniejszenie ryzyka i zwiększenie bezpieczeństwa w eksploatacji

 k Wyższy wskaźnik zapobiegania uszkodzeniom materiału podczas jego 
żywotności

 k Więcej wiedzy na temat kluczowych decyzji w projektowaniu i doborze 
materiałów

Enviro to dodatkowy moduł zapewniający dane dotyczące korozji, starzenia, odporności  
na warunki atmosferyczne i napromieniowania dla tysięcy metali i tworzyw sztucznych

Korozaja Odporność na  
warunki atmosferyczne Starzenie Napromieniowanie

Wyzwania
 k Zagrożenia i potencjalne katastrofalne awarie

 k Przewidywanie życia produktu pod  
wpływem różnych czynników wynikających  
z zewnętrznych warunków

 k Coraz większe wyzwania dotyczące jakości  
i wydajności podczas użytkowania produktu

 k Wspieranie innowacji poprzez wspomaganie 
kompletnych i dokładnych decyzji dotyczących 
wyboru materiału

Rozwiązanie
 Enviro koncentruje się na czterech komplementarnych zestawach 

danych, które zapewniają jeszcze więcej informacji w ramach w pełni 
zintegrowanej platformy Total Materia

 Enviro pokrywając korozję, działanie czynników atmosferycznych, 
różne rodzaje efektów starzenia i napromieniowanie, dostarcza 
kluczowego źródła informacji do projektowania, produkcji i sprzedaży 
produktów o wyższej jakości i długowieczności
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Uzupełniający moduł zapewniający dane dotyczące korozji, starzenia,  
odporności na warunki atmosferyczne i napromieniowania

Napromieniowanie

- Czas ekspozycj
- Dawka promieniowania
- Obrzęk, pełzanie, kruchość

Starzenie

- Wykresy czas-temperatura (t-T)
- Wpływ płynów na starzenie
- Starzenie UV 

Odporność na 
warunki atmosferyczne
- Promieniowanie słoneczne
- Ekspozycja na zanieczyszczenia
- Obecność wilgoci

Korozaja
- Tysiące mediów
- Dane związane z temperaturą
- PREN, korozja wżerna, odporność

Enviro dzięki synergii z podstawowymi modułami bazy Total Metals i PolyPLUS pomaga 
w podejmowaniu istotnych decyzji dotyczących wyboru materiału w zależności od jego 
zastosowania, zapewniając kompleksową wiedzę na temat zachowań materiałów pod 

wpływem szeregu zróżnicowanych warunków.

Odporność na warunki atmosferyczne i ekspozycje środowiska 
Zwykle związane z polimerami informacje na temat odporności na warunki atmosferyczne 
dostarczają ważnych informacji na temat narażenia na działanie słońca, wilgoci, ciepła, 
zanieczyszczeń, słonej wody, a nawet ataku drobnoustrojów, dla tysiący materiałów. Pomaga 
w rozwiązywaniu kluczowych problemów związanych z integralnością materiałów, unikając 
zmian procesów chemicznych, osłabienia właściwości materiałów i problemów estetycznych, 
takich jak np.zabarwienie.

Efekty starzenia i powiązane z tym własności 
Dostarczanie szeregu informacji dotyczących starzenia (czasu) w połączeniu z jednym lub 
większą liczbą dodatkowych czynników, które powodują ogólną degradację integralności 
materiału, a zatem mogą mieć poważny wpływ na długoterminowe ich stosowanie. Pokryte 
dodatkowymi czynnikami, w połączeniu z czasem obejmują efekty termiczne, chemiczne i 
atmosferyczne.

Wpływy promieniowania na zachowanie materiałów 
Kluczowy zbiór danych dla przemysłu atomowego, dane o napromieniowaniu zapewniają 
wyraźną zależność między czasem ekspozycji, dawką promieniowania i następującymi potem 
efektami wpływającymi na właściwości materiału. Napromieniowanie materiałów może 
powodować katastrofalne awarie związane z pęcznieniem, pełzaniem i ogólną kruchością 
narażonych materiałów.

Dane korozji dla tysiące materiałów 
Znajdź informacje na temat szybkości korozji materiałów i odporności na korozję w 
środowisku kwaśnym i wodnym w różnych temperaturach. Znajdź bezpośrednie informacje 
dotyczące określonego materiału za pomocą intuicyjnego filtra, aby wybrać najbardziej 
odpowiednie warunki, w tym media, temperaturę, czas ekspozycji i rodzaj korozji.
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Compliance
 N A JBA RDZIEJ  WSZECHS TRONN A N A Ś WIECIE  BA Z A M ATERI A ŁOWA PR ZEDS TAWI A

Wyzwania
 k Kosztowne kary i wykluczenie z rynku 
wynikające z niezgodności

 k Odczytywanie złożonych i zdywersyfikowanych 
przepisów w różnych krajach, a nawet 
regionach

 k Bycie na bieżąco z ciągle zmieniającymi  
się zasadami i regulacjami

 k Ogromny czas i wysiłek potrzebny  
do zebrania informacji i zastosowania ich  
do linii produktów

Rozwiązanie
 Moduł Complience zapewnia globalny wgląd w aktualne przepisy 

dotyczące zarówno materiałów jak i substancji, umożliwiając 
firmom dotrzymywanie kroku rosnącej presji na przedsiębiorstwa 
z wywiązywania się ze swoich zobowiązań prawnych, związanych z 
wytwarzanymi produktami, komponentami i używanymi materiałami

 Compliance pomaga w wielu złożonych zadaniach, takich jak 
projektowanie i wprowadzanie na rynek nowego produktu, 
przekształcanie istniejącego portfolio w celu spełnienia wytycznych 
regulacyjnych, zatwierdzanie dostawców, kontrolowanie materiałów i 
inne

Lista substancji 
chemicznnych

Identyfikacja 
zagrożenia

Przepisy transportoweSubstancje

Globalne dane z przepisów regulujących wykorzystanie materiałów i substancji chemicznych

Korzyści 
 k Zabezpieczenie działalności poprzez zmniejszenie ryzyka niezgodności

 k Nowy wymiar procesu selekcji materiałów

 k Oszczędność czasu w analizie zgodności i należytej staranności

Complience moduł, który zapewnia informacje o globalnych przepisach  
dotyczących wykorzystania materiałów i substancji chemicznych
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Globalne dane z przepisów regulujących wykorzystanie materiałów i substancji chemicznych

Lista substancji
chemicznnych

- Rozporządzenie REACH 
- Specyficzne regulacje EU 
- Lista wewnętrzna
- Regulacje federalne 
  i stanowe

Przepisy
transportowe

Identyfikacja
zagrożenia

Substancje

Compliance

Generalne 
kryteria

Total Metals

PolyPLUS

- Globalny system 
  harmonizacji (GHS)
- Klasyfikacja, 
  etykietowanie i 
  pakowanie 
- OSHA HCS 

- RoHS
- Biokompatybilność
- Kontakt z żywnością
- Odporność mikrobiologiczna

- Numery CAS/EC/MITI
- Identyfikatory substancji
- Numer identyfikacyjny niebezpieczeństwa
- Lista inwentarzowa

- Numery 
  identyfikacyjne UN
- Klasy zagrożenia 
  w transporcie
- Zagrożenie 
  dla środowiska

Zawiera listy inwentaryzacyjne, klasyfikacje i oznakowanie zagrożeń, informacje o oznaczeniu 
i transporcie, a także specjalistyczne przepisy dotyczące kontaktu materiałów z żywnością czy 
wodą oraz inne dane dla tysięcy materiałów. Complience obejmuje informacje pochodzące z 
europejskich dyrektyw oraz pozostałych krajów na świecie od Japonii, Chin i Rosji do Kanady 

i USA oraz regulacje jego poszczególnych stanów m.in. REACH, RoHS, FDA, TSCA, OHSA, 
SARA itd. Wszystkie te dane są zintegrowane i możliwe do wyszukania wraz z informacjami o 

właściwościach materiałów.

Szybkie oszacowanie materiałów w międzynarodowym łańcuchu dostaw 
Compliance, ze względu na pokrycie międzynarodowych i krajowych przepisów, daje możliwość 
szybkiej oceny globalnie stworzonego produktu, który może być na przykład zaprojektowany 
w USA, z komponentów z Japonii, wyprodukowany zaś w Chinach z wykorzystaniem lokalnych 
surowców i substancji, które będą ostatecznie sprzedawane w UE.

Przedsiębiorstwo scentralizowane, compliance aktualne źródłó informacji 
Niezależnie od tego, czy celem jest ocena nowych materiałów w projektowaniu koncepcyjnym, 
rewizja list materiałów dla istniejących produktów, przetestowanie nowego komponentu w  
laboratorium, czy też ocena nowego dostawcy, moduł Compliance zapewnia szybki i prosty 
dostęp do scentralizowanych, ujednoliconych i aktualnych informacji, eliminując błędy w całym 
obiegu pracy.

Nowy poziom integracji 
W połączeniu z ogromnym zasobem podstawowych i zaawansowanych właściwości 
materiałów, informacje dotyczące zgodności substancji i wszystkich powiązanych przepisów 
międzynarodowych, można łatwo eksportować do systemów informatycznych firmy, takich  
jak zarządzanie cyklem życia produktu i planowanie zasobów przedsiębiorstwa, co pozwala  
na ogromne oszczędności i poprawia przepływ informacji.



 N A JBA RDZIEJ  WSZECHS TRONN A N A Ś WIECIE  BA Z A M ATERI A ŁOWA PR ZEDS TAWI A

Natychmiastowa identyfikacja nieznanego materiału

Zastrzeżony algorytm Total Materia 
odnajdzie odpowiedni materiał w kilka 

sekund!

Zobacz i porównaj materiały z bazy 
danych wykorzystując pełną moc 

Total Metals

Dane jakie otrzymałeś z przyrządu 
pomiarowego w wyniku badań lub z 

dokumentacji

Przegląd materiałów, 
właściwości i więcej

Uzyskaj wyniki 
natychmiast

Wprowadź skład chemiczny 
nieznanego materiału

1 2 3

Ogromna oszczedność czasu i kosztów dzięki szybkiej identyfikacji materiału!  
Wzmocnienie potencjału jakościowego firmy poprzez zapewnienie możliwości badania 

materiałów! Fachowe rozumowanie pomaga podejmować właściwe decyzje i to szybko!

SmartComp, moduł bazy Total Materia umożliwia inteligentną identyfikację metalu według  
składu chemicznego uzyskanego ze spektrometru lub innych źródeł analitycznych.

K ROK K ROK K ROK

SmartComp

www.totalmateria.com



Korzystanie z opatentowanego algorytmu SmartComp może wyeliminować 
ogromną ilość czasu i pracy poświęconą na przeszukiwanie danych. Poza tym 

zwiększa efektywność pracy w laboratoriach, umożliwiając szybką identyfikację 
materiałów, znalezienie szczegółowych danych o ich właściwościach, znalezienia 

odpowiedników i możliwość ich porównania.

Szczegółowe
właściwości materiału

Materiały z tabel
porównawczych

Analiza Chemiczna

Total Metals

Lista możliwych
porównań

Expert 
module

Natychmiastowa identyfikacja nieznanego materiału

OPATENTOWANE TECHNOLOGIE ROZUMUJĄ JAK SPECJALISTA 
SmartComp zaprojektowany, aby “myśleć” jak ekspert, przeprowadza prace badawcze, które 
byłyby bardzo czasochłonne w ciągu kilku sekund. Korzystanie z opatentowanego algorytmu 
SmartComp gwarantuje, że problem zanieczyszczeń i oligoelementów nie przeszkadza w 
procesie identyfikacji i wyszukiwania najważniejszych elementów. 

ZASILANY PRZEZ NAJWIĘKSZA BAZĘ METALI 
Nawet najlepszy ekspert nie może zrobić wiele bez dużej biblioteki danych. Dlatego 
SmartComp jest zintegrowany z bazą danych Total Materia, co umożliwia porównanie 
wprowadzonych danych z analizy chemicznej z danymi z ponad 350.000 materiałów,  
to zaś gwarantuje szybkie znalezienie odpowiedniego materiału.

OPCJE ZAWANSOWANEJ IDENTYFIKACJI 
Oprócz standardowego trybu identyfikacji, zaawansowany tryb Expert oferuje możliwość 
ustawienia względnego znaczenia każdego elementu stopowego indywidualnie, 
otrzymując w ten sposób odpowiadające stopy, które mogą być bardziej odpowiednie dla 
konkretnego problemu. Materiały referencyjne ułatwiają znalezienie materiałów do kalibracji 
spektrometrów.

WIĘCEJ NIŻ IDENTYFIKACJA 
Total Materia umożliwia bezpośredni dostęp do listy odpowiedników materiału i do 
właściwości materiału, co zapewnia możliwość bardziej szczegółowego porównania z 
proponowanymi materiałami i ich właściwościami, w tym możliwości porównania strona po 
stronie i łączenie porównania składu chemicznego i własności mechanicznych przy użyciu 
tabel porównawczych i modułu SmartCross2.

www.totalmateria.com
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Niwelowanie różnic między źródłem danych  a oprogramowaniem CAE

eXporter ma na celu wypełnienie luki między źródłem danych a oprogramowaniem 
Komputerowego Wspomagania Prac Inżynierskich (CAE).

ANSYS
HyperWorks

SolidWorks

Solid Edge
Abaqus

XM
L

ESI

XL
S

Wyzwanie
 k Wyszukiwanie danych zaawansowanych 
właściwości dla liniowych i nieliniowych 
olbliczeń CAE w gotowych do użycia 
formatach solver

 k Importowanie danych ze źródła do  
oprogramowania CAE bez konieczności 
dodatkowego przetwarzania danych,  
kopiowania, wklejania i przepisywania

 k Uzyskanie wiarygodnych dojść dla 
właściwości materiału, tym samym 
uniknięcie niebezpiecznych i  
kosztownych błędów

 k Przeprowadzenie wielu powtarzalnych 
zadań  projektowych w sposób możliwie 
najbardziej efektywny

Korzyści
 k Ogromna oszczędność czasu, odciążenie Cię od żmudnego 
przepisywania

 k Zwiększenie  dokładności dzięki wyeliminowaniu błędów edycji 
danych

 k Usprawnienie i usystematyzowanie gromadzonych danych

Rozwiązanie
 eXporter pomaga w wykorzystaniu danych do wielu 

działań projektowych, od właściwości mechanicznych do 
krzywych naprężenie-odkształcenie

 Prosty proces w 3 krokach pozwala na wybór, sprawdzenie 
i importowanie danych do szerokiej gamy najlepszych 
formatów solver CAE

 Szybkie i dokładne przekazywanie danych bez 
konieczności przetwarzania danych lub przepisywania

eXporter

www.totalmateria.com



Niwelowanie różnic między źródłem danych  a oprogramowaniem CAE

Dane mechaniczne

Dane fizyczne

Naprężenia-odkształcenia

Dane zmęczeniowe

Total Metals

Extended Range

PolyPLUS

Wybierz
właściwości

Krok 1

Wybierz
format

Krok 2

Eksport
do CAE

Krok 3

Dane mechaniczne

Dane fizyczne

ANSYS
HyperWorks

SolidWorks

Solid Edge
Abaqus

XM
L

ESI

XL
S

Jeśli chcesz przenieść dane z Total Materia bezpośrednio  
do oprogramowania CAE  lub po prostu wyeksportować w programie 

Excel lub .xml , eXporter zapewnia wszystkie potrzebne funkcje.  
W formie prostego 3-stopniowego kreatora, dostarcza  

wielu formatów do eksportu danych w zaledwie kilka sekund.

Uwaga: maksymalna dopuszczalna liczba eksportu w trakcie trwania abonamentu wynosi 100.  
Wszystkie poprzednie eksporty są dostępne w dowolnym czasie i mogą 

 ponownie użytkowane nieograniczoną ilość razy w czasie trwania subskrypcji.

EKSPORTOWANIE Z OGROMNEJ SKARBNICY 
TotalMateria oferuje największy na świecie zasób właściwości materiału i  obecnie jest 
możliwe, aby wybrać dane z kolekcji ponad 450.000 materiałów i 20.000.000 zapisów 
własności, a następnie eksportować je  już gotowe do użycia w następnym etapie procesu 
projektowania.

KOMPLEKSOWY WYBÓR FORMATÓW OPROGRAMOWANIA CAE 
eXporter może być używany do przenoszenia danych  dla zaawansowanych obliczeń, takich 
jak: mechaniczne, fizyczne ,zmęczeniowe czy  dane cykliczne w wielu formatach  
kompatybilnych z oprogramowaniem CAE . Od zrobionego na zamówienie .xml do prostych 
xls , eXporter dokonuje tranzytu danych ze źródła do oprogramowania prosto i szybko.

BEZPROBLEMOWA INTEGRACJA MODUŁÓW BAZY TOTAL MATERIA 
Maksymalizacja potencjału eXportera, cała baza Total Metals i Extended Range mogą  
być wykorzystywane w celu znalezienia potrzebnych właściwości . Z pełnym dostępem  
do największych międzynarodowych tabel porównawczych (cross-reference) i funkcją  
porównania, pełna moc Total Materia może być wykorzystana w celu zapewnienia selekcji  
danych do eksportu, która jest  poparta świadomymi i sprawdzalnymi decyzjami.

www.totalmateria.com
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W dzisiejszym coraz szybszym tempie zmieniających się międzynarodowych standardów  
i specyfikacji producentów, Tracker bazy Total Materia jest odpowiedzią na te zmiany.

Możliwość śledzenia standardów i materiałów

www.totalmateria.com

Tacker zapewnia nie tylko miesięczną usługę powiadamiania o 
aktualizacjach standardów, ale także daje możliwość monitorowania 

materiałów. Poza tym daje dokładne informacje o tym co się zmieniło  
w materiale jak i ważne aktualizacje danych własności, a nawet informacje 

o dodaniu zupełnie nowych zestawów danych.

Wyzwanie
 k Zapewnienie dostępu do najbardziej 
aktualnych informacji używanych w pracy 
inżyniera

 k Dostarczanie rzetelnych, dokładnych i 
identyfikowalnych informacji do innych 
obszarów działalności

 k Bieżące informacje dotyczące zmian 
wprowadzanych w materiałach i 
standardach

 k Przyczynianie się do najlepszych praktyk 
firmowych dotyczących wykorzystania 
informacji,zarządzania wersjami i 
procesami jakości

Rozwiązanie
 Zapewnienie, że wykorzystywane dane są aktualne i w związku 

z tym najbardziej wiarygodne z dostępnych informacji 

 Dokładne sprawdzenie co się zmieniło w bazie danych, 
od aktualizacji standardów do zmian we właściwościach 
materiałów

 Śledzenie zmian w „ulubionych” materiałach i ich zmiany w 
zależności od specyficznych potrzeb technicznych

Korzyści
 k Pewność, że wykorzystywane informacje są dokładne i 
aktualne

 k Unikanie niepotrzebnych kosztów nabycia norm

 k Doskonałe prowadzenia działalości poprzez zoptymalizowany 
obieg informacji

Materiał Ulubione materiały do śledzeniaProducentStandart

Tracker
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Bezpośrednie źródło materiałów wraz z wyszukiwarką

Moduł Suppliers w połączeniu z modułem Total Metals daje precyzyjne  
połączenia między specyfikacją materiałów a dostawcami z całego świata.

Umożliwia bezpośrednie powiązanie pomiędzy  
poszukiwanymi materiałami i dostawcami na całym  

świecie, Suppliers pozwala na maksymalizację komunikacji  
i jest ważnym punktem wyjścia w procesie zakupu. 

Alternatywni dostawcyBezpośredni dostawcy Tabele porównawcze

Wyzwanie
 k Szybkie sprawdzanie odpowiednich 
dostawców według wybranych materiałów

 k Radzenie sobie z wahaniami cen i 
dotrzymanie napiętych terminów dostaw 
materiałów, szukanie alternatyw w krajach o 
niższych kosztach

 k Znalezienie dostawców materiałów w innych 
krajach, aby pomóc w koordynacji zakupów 
na całym świecie

 k Poprawa komunikacji między inżynierami, 
kupującymi i producentami

Korzyści
 k Otwiera nowe możliwości obniżenia kosztów zaopatrzenia

 k Przynosi oszczędność czasu inżynierom i działowi zakupów

 k Dzięki łączeniu materiałów z dostawcami pomaga uniknąć 
kosztownych błędów w procesie podejmowania decyzji 

Rozwiązanie
 Nieocenione narzędzie komunikacji między inżynierami, 

zaopatrzeniem i produkcją

 Umożliwienie globalnego podejścia do zakupów 
i zaopatrzenia materiałowego w powiązaniu z 
międzynarodowymi tabelami porównawczymi

 Znalezienie alternatywnych dostawców na kliknięcie przycisku 
poprzez bezproblemową integrację z całą bazą Total Materia

Suppliers



 N A JBA RDZIEJ  WSZECHS TRONN A N A Ś WIECIE  BA Z A M ATERI A ŁOWA PR ZEDS TAWI A

Nowa platforma bazy danych materiałów dla zwiększenia wydajności i poprawy dokładności

Twoje dane +            Total Materia =             Total Materia Integrator

Wyzwanie
 k Zarządzanie danymi pochodzącymi z 

różnych rozproszonych źródeł
 k Zebranie rzetelnych informacji 

materiałowych łatwo dostępnych dla 
całej firmy

 k Zachowanie możliwości prześledzenia 
oraz zapewnienia właściwych i 
aktualnych informacji

 k Bycie na bieżąco z coraz szybszym 
tempem zmian standardów

Rozwiązanie
 Prosta, szybka i łatwa w obsłudze, a przy tym potężna 

aplikacja umożliwiająca dodawanie i zarządzanie danymi 
materiałowymi

 Pełna możliwość  śledzenia wszystkich zmian
 Elastyczność w dodawaniu szerokiego wachlarza 

własności, zestawów danych i dokumentów zgodnie z 
wyborem użytkownika

 Wyszukiwanie zaawansowanych właściwość, 
porównywanie materiałów i danych, eksport danych oraz 
inne możliwości w kilka sekund

Total Materia Integrator jest  nowym oprogramowaniem do tworzenia prywatnych  
bazy danych firmy, niezależnie czy te dane pochodzą z wewnętrznych normy i przepisów,  

czy też są to dane zewnętrzne. 

Korzyści

Przykład: Konfiguracja elastycznego 
pakietu, dostępna online lub 
zainstalowana

Szybko: Dostęp  do użytkowania w 
ciągu kilku godzin od chwili zakupu

Aktualizacja: Nowe uaktualnienia 
funkcji i danych każdego miesiąca

Łatwy w obsłudze: Standardowy 
interfejs Total Materia umożliwia 
szybkie i łatwe znalezienie informacji

Zaawansowanie: W połączeniu z  
Total Materia dostarcza bezcenne 
narzędzie zarządzania danymi

Przystępna cenowo: Cena stanowi 
ułamek rozwiązań porównywalnych 
na rynku

www.totalmateria.com



OSTATECZNY STOSUNEK CENY DO WYDAJNOŚCI 
Integrator łączy prostotę i łatwy w obsłudze interfejs z możliwością elastycznego   dodawania 
właściwości, schematów i krzywych do prywatnych materiałów, wraz z  szeregiem  
zdefiniowanych przez użytkownika zestawem danych i dokumentów. Niespotykana szybkość 
wdrożenia, ogromne szybkie zyski w wydajności i dokładności, ze światowej klasy wsparciem, 
łącznie stanowią wyjątkowy stosunek jakości do ceny.

MOŻLIWOŚCI INTEGRACJI Z NAJWIĘKSZĄ NA ŚWIECIE BAZĄ DANYCH  
Za pośrednictwem sprzężenia z bazą Total Materia, Integrator zapewnia pełny zakres 
materiałów - ponad 450.000, jak również pełną funkcjonalność Total Materia, taką jak  
zaawansowane wyszukiwanie właściwości, narzędzia do intuicyjnego porównywania 
materiałów i zestawów danych, eksport danych w różnych formatach programów CAE  
i wiele innych możliwości  w kilka sekund.
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W powiązaniu z bazą Total Materia Integrator pomaga w podejmowaniu  
trafnych decyzji, daje oszczędność czasu i zwiększenie niezawodności.

Dodaj natychmiast Integrator do istniejącego pakietu.
Skontaktuj się z nami aby uzyskać więcej informacji

www.totalmateria.com

Najbardziej kompleksowa baza materiałowa na świecie



Licencja wieloosobowa:  
Network i Corporate Edition

Rozpowszechnianie informacji i wiedzy zawartej w 
Total Materia poprzez intranet. Ty i wszyscy Twoi 
koledzy mają dostęp do bazy według potrzeb w 
dowolnym czasie, prosto z sieci znajdującej się w 
Twojej firmie.

Licencja wieloosobowa zapewnia niespotykaną 
elastyczność w pracy. Wybierz rodzaj licencji który 
najlepiej pasuje do twoich potrzeb:

Wielostanowiskowa: Umożliwia korzystanie z 
bazy online z serwera Total Materia, bez potrzeby 
korzystania z hasła, zapewnia rozproszony dostęp do 
bazy, dla średnich i większych organizacji.

Corporate: Licencja oparta na serwerze Totala 
Materia, z nieograniczonym dostępem dla całej 
organizacji. Doskonały stosunek ceny do wydajności 
dla dużych firm i scentralizowanych centrów 
zasobów.

Korzyści z rozwiązania dla wielu 
użytkowników

Rozwiązanie pod klucz, bezobsługowe: Nie ma 
potrzeby instalowania, pobierania i utrzymywania 
oprogramowania na serwerze i komputerach.

Zawsze na bieżąco: użytkownicy będą zawsze 
pracować z najnowszą wersją bazy danych.

Szybki i łatwy dostęp do bazy danych i jego 
treści: użytkownicy nie muszą kłopotać się 
zapamiętywaniem loginu i hasła dostępu.

Wyjątkowa oszczędność: jest to najbardziej 
opłacalne rozwiązanie, jeśli masz kilka osób, 
które potrzebują dostępu do informacji na temat 
właściwości metalu. Wiele osób będzie miało dostęp 
do infomacji kiedy tylko będą tego potrzebować.

Rozwiązania dla wielu użytkowników

Licencja wieloosobowa Total Materia jest najwygodniejszym i najbardziej 
ekonomicznym rozwiązaniem dla większych biur i zespołów.

Serwer użytkownika

Serwer użytkownika

Stacja robocza

Web Server 
Total Materia

Cennik

Ceny dla licencji wielostanowiskowych, opierają się na liczbie imiennych użytkowników i lokalizacji, którzy 
potrzebują dostępu do Total Materia, z efektywnym kosztowo rozwiązaniem dla wszystkich możliwości.

www.totalmateria.com
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Pierwsza wersja bazy danych opracowana w 1993 r. 

Wystartowały nowe moduły: 
eXporter i Tracker

Nawiązanie współpracy z 
producentami oprogramowań CAE

Total Materia Integrator daje możliwość 
stworzenia prywatnej bazy firmy zintegrowanej 
z bazą Total Materia.

Nowy moduł DataPLUS 
zawiera dane dotyczące:
korozji, powłok i wymiarów.

Wzrost  gospodarczy firmy o 59% w 2013r.
Baza  KEY to METALS zmieniła nazwę na Total Materia

Uruchomiona pierwsza 
wersja online

Pierwszy podwójny certyfikat 
bezpieczeństwa dotyczący 
jakości i bezpieczeństwa informacji

Moduł dla tworzyw sztucznych 
PolyPLUS dostępny dla 
wszystkich użytkowników

Pierwszy z trzech partnerskich OEM 
umów z wiodącymi producentami 
spektrometrów

Wystartował moduł Extended 
Range przeznaczony głównie 
dla konstruktorów

Moduł Smart Comp 
opracowany do pomocy 
w identyfikacji metali

2016 2017 2018

Enviro dostarcza informacji na temat 
wpływu otoczenia na procesy starzenia 
materiałów metali i niemetali

Compliance zawiera informacje 
o przepisach zgodności , w tym 
dane z RoHS i REACH

R O Z W Ó J  F I R M Y

O nas

Key to Metals AG jest prywatną szwajcarską firmą specjalizująca się w 
tworzeniu i rozwoju bazy danych Total Materia i związanych z nimi aplikacji 

oraz w niestandardowych projektach i rozwiązaniach OEM.

M I S J A

Naszą misją jest zapewnienie globalnej platformy, zawierającej kompleksowe informacje na 
temat właściwości materiałów w jednym miejscu. W ten sposób chcemy pomóc inżynierom, 
specjalistom i firmom  poprawić wydajność, efektywność i niezawodność. 

W I Z J A

Pozostanie na pozycji nr 1 poprzez ciągłą poprawę unikalnych, wielowymiarowych platform 
informacyjnych dla wszystkich istotnych właściwości materiałów. Chcemy być uniwersalnym 
wyborem w rozwiązywaniu obecnych i przyszłych zróżnicowanych wyzwań technologicznych.

N A S Z E  G Ł Ó W N E  Z A S A D Y  T O

   Budowanie zaufania i zmniejszenie niepewności  poprzez zapewnienie niezawodności  i 
integralności danych na najwyższym poziomie.

   Dedykujemy naszym klientom wsparcie, lokalizacje i obecności na całym świecie

   Przywództwo poprzez ciągłe innowacje i  nieustające inwestycje w rozwój produktów 



© 1999-2019 Key to Metals AG. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Key to Metals AG, Doldertal 32, 8032 Zürich, Switzerland 
Phone: +41 44 586 49 59, Fax: +41 43 508 00 99, CustService@totalmateria.com

www.totalmateria.com


	Bookmark 1

