
Cea mai cuprinzătoare bază de date 
pentru materiale din lume

Cea mai bună soluţie All-in-one și prima alegere a inginerilor din lume



  Proprietăţi pentru 450,000 +  materiale

  3,000 + surse pentru date avansate  

  Metale, polimeri, ceramică, materiale compozite

  150,000+ Curbe de tensiune-deformaţie

  74 Organizaţii de standardizare  

  35,000+ materiale cu proprietăţi ciclice

  Tabele internaţionale cu referinţe încrucișate

  Estimare și interpolare de proprietăţi

  Compoziţie chimică

  Export de date la către softurile CAE

  Proprietăţi fizice și mecanice

  Identificarea materialelor necunoscute

  Multiple opţiuni pentru compararea materialelor 

  Urmărirea actualizărilor standardelor și materialelor 

CE E ÎNĂUNTRU
Peste 20 milioane de proprietăţi înregistrate pentru  

mai mult de 450,000 materiale metalice și nemetalice 
prezentate în 26 de limbi.

www.totalmateria.com



Total Metals este, de departe, cea mai cuprinzătoare bază de date cu 

proprietăţi ale materialelor metalice din lume și constituie nucleul  

Total Materia, fiind poarta de intrare către o colecţie de seturi de date  

și module de neegalat ce deservesc comunitatatea globală de inginerie.

Componente

Module cu date și funcţionalităţi care se combină pentru  
a furniza cea mai bună soluţie All-in-one

www.totalmateria.com

PolyPLUS

Extended Range

eXporter

Tracker

Total Metals

Suppliers

SmartComp

DataPLUS Enviro Compliance



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

74 țări/ standarde

450,000 materiale

20 milioane de proprietăți înregistrate

  Proprietăţi pentru 450,000 +  materiale

  3,000 + surse pentru date avansate  

  Metale, polimeri, materiale ceramice și compozite

  150,000+ Curbe de tensiune-deformație

  74 Organizaţii de standardizare

  35,000+ materiale cu proprietăţi ciclice

  Tabele internaționale cu referințe încrucișate

  Estimare și interpolare de proprietăți

  Compoziţie chimică

  Export de date către softurile CAE

  Proprietăți fizice și mecanice

  Identificarea materialelor necunoscute

  Multiple opţiuni pentru compararea materialelor 

  Urmărirea actualizărilor standardelor și materialelor  

Total Materia este cea mai complexă bază de date din lume furnizând acces ultrarapid  
la proprietăţile a mai mult de 450,000 metale, polimeri, materiale ceramice și compozite.

www.totalmateria.com
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Total Materia oferă o varietate de  
pachete create cu atenţie astfel încăt 
să răspundă tuturor nevoilor legate de 
proprietățile materialelor.

Accesul la Total Materia se 
poate face prin intermediul mai 
multor variante de pachete, prin 

configurații de abonament flexibile 
ce pleacă de la un utilizator unic sau 

rețele multiuser pentru companii 
de dimensiuni variate și ajung 

până la soluții corporate destinate 
multinaționalelor. 

Pachete cu produse

EDIŢIA WEB

E D I T I I  A L E  P R O D U S E L O R

Toate proprietăţile materialelor reunite într-o singură bază de date

De la consultanţi , mici afaceri, afaceri medii, până la organizaţii 
multinaţionale, Total Materia are un pachet și o opţiune  

de licențiere care se adaptează nevoilor dumneavoastră.

Total Materia este o bază de date completă ce acoperă proprietăţile 
aliajelor metalice din 74 tări/standarde şi include mai mult de 20,000,000 
de proprietăți pentru peste 450,000 aliaje: oţel, fier, aluminiu, titan, cupru, 
magneziu, tinichea, zinc, plumb, nichel, cobalt și altele. 

Componente

PACHETE COMPONENTE

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

ADĂUGAȚI MODULUL COMPLIANCE PENTRU ORICE CONFIGURAȚIE PREMIUM SAU ULTRA DE TIP REȚEA! 
Compliance nu este disponibil pentru variantele Basic sau Single User

Total Metals

PolyPLUS

Extended Range

DataPLUS

Enviro

Compliance

Suppliers

SmartComp

eXporter

Tracker

Cea mai completă bază de date pentru metale

Date privind proprietățile a mii de materiale nemetalice

Resursă de neegalat pentru proprietățile avansate ale materialelor, necesare 
în calculele avansate

Informații despre sudarea materialelor, lubrifianți, tribologie, dimensiuni și acoperiri

Modul complementar care furnizează date despre coroziune, iradiere și informații 
despre îmbătrănire și efectele expunerii atmosferice a materialelor

Modul cu reglementari globale pentru materiale și substanțe

Nomenclator pentru producătorii de materiale și motor de căutare

Identificare imediată a materialelor necunoscute

Legatura între baza de date și software-ul CAE

Trasabilitatea actualizărilor standardelor și materialelor



CE A M A I CUPRINZ ĂTOA RE BA Z Ă DE DATE CU M ATERI A LE DIN LUME PRE ZINTĂ 

Cea mai completă bază de date pentru metale

Total Metals este de departe cea mai mare bază de date cu proprietăţi ale materialelor metalice  
și constituie nucleul produselor oferite de Total Materia, servind ca punct de pornire pentru  

o colecţie de neegalat de seturi de date și module ce servesc comunitatea globală de ingineri

15 milioane de proprietăți înregistrate 350,000 materiale 74 țări/ standarde

Provocarea
 k Găsirea echivalenților pentru materiale 
străine și compararea alternativelor

 k Căutarea de materiale în întreaga lume 
în funcţie de compoziţia chimică sau 
proprietăţile mecanice

 k Descifrarea specificaţiilor materialelor 
şi găsirea gradului corect pentru o 
anumită aplicație

 k Găsirea de informații precise și fiabile 
despre proprietățile mecanice și fizice 
în funcție de condiții și temperaturi 
diverse

Soluţia
 Cea mai mare resursă pentru proprietăţile materialelor metalice 

disponibilă pentru activităţi de inginerie de bază sau complexe

 Tabele internaţionale de referinţe încrucișate din 74 de tări ce 
oferă un ajutor de neegalat pentru identificarea materialelor 
similare sau a echivalenţilor

 Date pentru materiale standardizate completate de mii de 
materiale proprietare sau din alte surse pentru a oferi o soluţie 
completă

Beneficiile
 k Economie de timp incredibilă

 k Acurateţe și încredere sporite

 k Platformă comună pentru rezultate repetabile în cadrul organizaţiei

Total Metals

www.totalmateria.com



Concentrat pe furnizarea de date standardizate pentru proprietățile materialelor 
metalice, modulul Total Metals asigură acces la un număr record de 15 milioane  

de înregistrări pentru mai mult de 350,000 materiale și 74 țări/standarde

Cataloage tehnice

350,000 materiale

74 țări/ standarde

Referinţe încrucișate

Comparație

Standarde

Fișe tehnice de la proprietari

Date experimentale

Imagini metalografice

Compoziţie chimică

Proprietăţi mecanice

Proprietăţi fizice

Diagrame pentru 
Tratament Termic

Proprietăţi magnetice

Date legate de prelucrabilitate

Cea mai completă bază de date pentru metale

CEA MAI VASTĂ ȘI DETALIATĂ BAZĂ DE DATE 
De la compoziţii chimice, tabele de referințe încrucișate, proprietăţi mecanice şi fizice  
la temperaturi înalte sau scăzute, până la informaţii suplimentare, cum ar fi diagrame  
ale tratamentului termic, metalografie și prelucrabilitate, Total Metals asigură calitatea  
și încrederea singurei baze de date de acest fel certificate din lume.

CELE MAI RAPIDE ŞI MAI PUTERNICE REFERINŢE ÎNCRUCIŞATE 
Cele mai cuprinzătoare tabele de referinţe încrucişate, cu mai mult de 15 milioane de 
înregistrări pentru materiale echivalente din întreaga lume, sunt sistematizate folosind o 
clasificare specifică a similarității materialelor. În plus, algoritmul patentat SmartCross2 face 
posibilă identificarea echivalenţilor necunoscuţi, folosind similaritatea cu compoziția chimică, 
proprietățile mecanice sau cu o combinație între acestea.

DEZVOLTARE DE NEEGALAT & SERVICIU CLIENȚI 
Materialele Total Metals și informaţiile legate de proprietăţi sunt actualizate lunar,  
cu cele mai noi dezvoltări ale standardelor precum şi cu seturi noi de date, algoritmi unici și 
funcționalități. Total Materia dispune de o echipa de specialiști cu o experiență cumulată de 
mai bine de 300 de ani în industrie și care asigură suport tehnic GRATUIT tuturor celor care 
accesează baza de date!

www.totalmateria.com



CE A M A I CUPRINZ ĂTOA RE BA Z Ă DE DATE CU M ATERI A LE DIN LUME PRE ZINTĂ 

Date privind proprietățile a mii de materiale nemetalice

PolyPLUS este un set de date ce conţine proprietăţi ale materialelor nemetalice 
 pentru mii de materiale plastice, ceramică și compozite

Provocarea
 k Găsirea de date precise și verificate, 
provenite din standarde sau de la 
producători, pentru polimeri, compozite, 
ceramică, fibre, ciment, spume, lemn

 k Comparaţie simultană a diferitelor tipuri 
de materiale metalice sau nemetalice  
și găsirea celor mai bune alternative

 k Accesarea unor surse de informații rare 
privind propietățile avansate necesare 
pentru calculele FEA/CAE precum 
curbe de tensiune-deformație sau 
comportamentul la oboseală

Beneficiile
 k O singură sursă de date care răspunde tuturor nevoilor legate 
de proprietățile materialelor

 k Oportunități noi de design prin compararea performanțelor 
unor materiale complet diversificate

Soluţia
 Date privind proprietatiile materialelor nemetalice pentru 

zeci de mii de plastice, ceramice și compozite

 Conține mii de materiale definite de standarde sau de 
producători 

 Ușurință în căutarea proprietăților avansate ale nemetalelor, 
de la curbe de tensiune-deformație pâna la proprietăți 
ciclice

PolyPLUS

www.totalmateria.com

Polimeri LemnCeramice Compozite Fibre Ciment Spume Materiale tip fagure



Informaţii despre compoziţie

Proprietăţi mecanice

Proprietăţi fizice

Proprietăţi termice

Proprietăţi electrice

Date de fabricație

Diagrame de tensiune-deformație

Materiale standardizate

Fișe tehnice 
de la producători

Date experimentale

Polimeri

Ceramice

Compozite

Fibre

Ciment

Spume

Materiale
tip fagure

Lemn

Integrat cu baza de date Total Metals care conține peste 350.000  
de aliaje metalice, Poly Plus face ca Total Materia să poată fi folosită 

ca și soluție singulară pentru toate nevoile legate de materiale.

Date privind proprietăţile a mii de materiale nemetalice

SOLUȚIE ALL-IN-ONE PENTRU TOATE NEVOILE LEGATE  
DE PROPRIETĂȚILE MATERIALELOR 
PolyPLUS oferă aceleași avantaje ca și Total Metals (baza de date pentru materiale metalice 
cea mai completă din lume), dar pentru materialele nemetalice: proprietăți a mii de plastice, 
ceramice, compozite, fibre, spume, toate disponibile la un click distanță!

DATE AVANSATE PRIVIND PROPRIETĂŢIILE MATERIALELOR NEMETALICE 
Pe langă găzduirea unei colecții unice de date avansate pentru materialele metalice,  
Extended Range oferă de asemenea un set cuprinzător de curbe de tensiune-deformație  
și date de oboseală pentru nemetale.

DEZVOLTĂRI ȘI ACTUALIZĂRI NEEGALATE 
Datorită echipei noastre dedicate PolyPLUS, actualizările datelor și a funcționalităților sunt 
efectuate lunar, facând din baza noastră de date pentru materialele nemetalice în continuă 
creștere o resursă indispensabilă pentru comunitatea inginerilor.

www.totalmateria.com



Resursă de neegalat pentru proprietățile materialelor necesare în calculele avansate

CE A M A I CUPRINZ ĂTOA RE BA Z Ă DE DATE CU M ATERI A LE DIN LUME PRE ZINTĂ 

www.totalmateria.com

Extended Range oferă o colecţie unică de proprietăţi avansate, critice în activităţile de design

Provocarea
 k Găsirea datelor legate de materiale, 
esențiale pentru calcule avansate  
și simulări CAE și FEA

 k Obţinerea curbelor de deformație  
la temperaturi și viteze de deformare 
diverse

 k Compararea datelor de oboseală ale 
unor materiale cu origini diverse,  
de ex. americane, europene, asiatice

Soluţia
 Oferă o colecție unică de proprietăți avansate critice  

în activitățile de design 

 Eficiență obținută fără efort în activitatea de a găsi 
informații verificate și de încredere despre proprietățile 
necesare în calculele avansate, activitate extrem de 
costisitoare din punct de vedere al timpului dedicat

 Metodologie proprie de colectare a datelor experimentale 
plecând de la mai mult de 3,000 de referințe și documente

Beneficiile
 k Evitarea unor erori costisitoare și potențial periculoase

 k Deschiderea de noi oportunităţi pentru un design optimizat  
şi eficient din punct de vedere al costului

 k Îmbunătățirea preciziei şi eficienţei de-a lungul întregului lanţ 
al procesului

Diagrame de 
tensiune-deformație

Curbe de  
deformabilitate

Date  
de oboseală

Date  
de fluaj

Extended Range Resursă de neegalat pentru proprietăţile materialelor necesare în calculele avansate
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Extended Range oferă o colecţie unică de proprietăţi avansate, critice în activităţile de design

Modulul Extended Range constituie o resursă de neegalat ce adună la un loc 
proprietățile materialelor utilizate în calcule și analize structurale și termale 

avansate cum ar fi curbe de tensiune-deformație, diagarame de deformabilitate, 
comportament la oboseală și multe altele.

Tabele

Estimări

Grafice

Comparaţie 
de materiale

Referințe 
din literatură

Export de date

Date legate de fluaj

Date legate de oboseala 
materialului

Curbe de tensiune-deformație

Curbe de deformabilitate

Mecanica ruperii

Date de testare 
provenite de la 
producători

Lucrări de cercetare 
tehnică

Date experimentale

Resursă de neegalat pentru proprietăţile materialelor necesare în calculele avansate

MII DE CURBE DE TENSIUNE-DEFORMAȚIE  
Colecție unică ce înglobeează peste 150.000 de curbe de tensune-deformație pentru calcule în 
domeniul plastic, Extended Range acoperă mai mult de 50.000 de materiale cu tratamente termice, 
temperaturi de procesare și viteze de deformare diverse, de la cvasistatice la peste 1.000 1/s. Sunt 
date atât curbele reale de tracțiune cât și cele convenționale, utilizatorul având posibilitatea de 
interpolare a acestora cu valorile de temperaturi si rate de deformare definite de el.

CEA MAI MARE COLECŢIE DE PROPRIETĂŢI CICLICE 
Cea mai mare bază de date pentru parametri de tensiune și deformație, ce acoperă peste 35.000 
de materiale, diagrame e-N și S-N, pentru diverse tratamente termice şi condiţii de încărcare. 
Proprietățile monotonice sunt incluse ca referință împreună cu parametri statistici de oboseală 
unde aceştia sunt aplicabili.

METODOLOGIE BREVETATĂ PENTRU ESTIMAREA PROPRIETĂŢILOR 
Pornind de la tabelele de referințe încrucișate și de la proprietățile materialelor echivalente 
din Total Materia, Extended Range oferă estimări ale curbelor de tensiune-deformație pentru 
un număr adițional de 90.000 de materiale și estimări ale propietăților ciclice pentru un 
numar adițional de 80.000 de materiale. Chiar dacă estimările nu pot înlocui complet datele 
experimentale, acestea pot oferi un punct valoros de plecare pentru cercetări  și calcule ulterioare.

MAI MULTE PROPRIETĂȚI AVANSATE PENTRU CONCEPȚIE ŞI SIMULARE 
Limite de deformabilitate și curbe de înaltă deformație la diverse temperaturi necesare în 
activitățile de simulare pentru operațiunile de prelucrare (forjare, laminare, etc.). Mecanica 
ruperii K1C, KC, propagarea fisurilor și parametrii legii Paris prezentate și reprezentate grafic. 
Date de fluaj la diverse temperaturi cu calcularea parametrului Larson-Miller și a duratei de 
viață a componentei până la rupere.



CE A M A I CUPRINZ ĂTOA RE BA Z Ă DE DATE CU M ATERI A LE DIN LUME PRE ZINTĂ 
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DataPLUS
Informații despre sudarea materialelor, lubrifianți, tribologie, dimensiuni și acoperiri

Provocarea
 k Înțelegerea provocărilor pe care le presupune 
selecția materialelor în aplicații specifice

 k Găsirea datelor necesare pentru susținerea 
deciziilor luate în proiecte noi de design

 k Găsirea proprietăților materialelor și  
a informațiilor despre aplicabilitate într-o 
platformă unificată

 k Comunicarea între departamentele de 
inginerie și achiziții și evitarea potențialelor 
erori Beneficiile

 k Conduce la o mai bună selecție a materialelor

 k Ajută la justificarea folosirii materialelor în funcție de aplicații specifice

 k Este instrument comun atât pentru activitățile de inginerie cât și 
pentru cele de achiziții

DataPLUS este un modul suplimentar care conţine subseturi de date ce acoperă informaţii 
despre îmbinări, lubrifianţi și agenţii de răcire, dimensiunile materialelor, date tribologice  

și date despre acoperiri pentru mii de materiale metalice și nemetalice

Soluţia
 DataPLUS acoperă o gamă largă de informații prin intermediul  

celor cinci subseturi de date care acționează ca o resursă adițională 
critică pentru procesul de selecție a materialelor 

 Complet integrat, DataPLUS face legătura intuitiv cu alte informații 
cheie, cum ar fi compoziția chimică, tabele de materiale echivalente, 
proprietăți mecanice și fizice, ceea ce înseamnă că poate fi obținută 
fără efort o imagine de ansamblu

Dimensiuni AcopeririÎmbinări Lubrifianți Tribologie
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Informaţii despre sudarea materialelor, lubrifianţi, tribologie, dimensiuni și acoperiri

Standarde

Fișe cu date 
de proprietate

Date 
experimentale

Cataloage tehnice

Îmbinări
•

•
•

Date despre proprietățile sudurilor
Proprietățile materialelor de sudură 

Informații despre regimul de sudură

Lubrifianți
•

•
•

Vâscozitate cinematică
Punctul de aprindere

Indexul de vâscozitate

Tribologie
•
•
•

Presiunea critică de abraziune
Rata de reducere a masei
Coeficientul de frecare

Dimensiuni
•
•
•

Diametre si grosimi
Toleranțe admisibile

Forme standard ale produselor

Acoperiri
•

•
•

Mase și grosimi
Duritate

Coeficientul de frecare

În sinergie cu cele doua baze de date primordiale, Total Metals și PolyPlus, DataPLUS 
sprijină  deciziile cheie  luate în aplicații industriale și vă ajută să faceți alegerile 

potrivite în procesele de selecție și utilizare a materialelor.

Informații despre sudare pentru materiale și consumabile din întreaga 
lume 
Găsiți informații indispensabile pentru procesul de sudare, cum ar fi proprietăți mecanice  
la locul îmbinării, informații pentru mii de combinații de materiale, proprietățile materialelor  
de bază și caracteristicile consumabilelor cu referințe la metodologiile aferente de sudare.

Găsiți informații despre dimensiuni și toleranțe în câteva secunde 
Setul de date cu dimensiuni și toleranțe, stabilește o punte de legatură între activitățile  
de inginerie și cele de achiziții și vă permite să găsiți informații legate de dimensiunile specifice 
ale materialului, variațiile permise sau formatele de ambalare.

Informații despre acoperiri și performanțele obținute 
Sunt disponibile sute de feluri de acoperiri cu proprietăți și date dimensionale care facilitează 
luarea unor decizii corecte în ceea ce privește alegerea și performanța acoperirilor. Cu ajutorul 
unei interfețe intuitive de căutare puteți găsi proprietăți precum dimensiuni, temperatura 
maximă de lucru, duritate și multe altele.

Lubrifianți și date tribologice pentru mii de materiale 
Optimizarea duratei de viața a componentelor și reducerea costurilor prin alegerea lubrifianților 
și a agenților frigorifici potriviți. În combinație cu datele tribologice pentru mii de materiale,  
veți avea un tablou complet despre interacțiunea suprafețelor. Veți găsi date tribologice care vă 
vor ajuta să înțelegeți procesul de fricțiune și degradarea potențială generată de aceasta pentru 
mii de materiale internaționale și, în acest fel, să evitați pierderi inutile de putere și degradare  
a componentelor prin selectarea corectă a lubrifianților și a agenților frigorifici.



CE A M A I CUPRINZ ĂTOA RE BA Z Ă DE DATE CU M ATERI A LE DIN LUME PRE ZINTĂ 
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Enviro
Modul complementar care furnizează date despre coroziune, iradiere și informații despre îmbătrănire  
și efectele expunerii atmosferice a materialelor

Provocarea
 k Riscuri și defecte potențial catastrofice  
în timpul exploatarii

 k Predictibilitatea duratei de viața a unui produs 
sub influența efectelor externe

 k Provocările din ce în ce mai mari privind 
calitatea și performanța produsului pe durata 
utilizării sale

 k Decizii bine documentate în procesul  
de selecție a materialelor care sa sprijine 
inovațiile Beneficiile

 k Reducerea riscurilor și sporirea siguranței în exploatare

 k O rată mai mare de prevenire a defecțiunii materialelor în timpul ciclului 
de viață al produselor

 k O mai bună cunoaștere a materialelor în procesul de selecție și design

Enviro este un modul adiţional care oferă date despre coroziune, informaţii despre iradiere, 
reacţii degradative și îmbatranire pentru mii de materiale metalice și nemetalice

Soluţia
 Enviro se concentrează pe patru seturi de date complementare care 

asigură o și mai mare amploare și profunzime informațiilor oferite 
de platforma total integrată a Total Materia

 Acoperind domenii precum coroziune, reacții degradative 
la condițiile de mediu, iradiere și diverse tipuri de efecte ale 
îmbătrânirii, Enviro constituie o sursă cheie de informații pentru 
design-ul, producerea și comercializarea unor produse cu o calitate 
și durată de viața mai mari

Coroziune Reacții degradative Îmbătrânire Iradiere
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Modul complementar care furnizează date despre coroziune, iradiere și informaţii despre  
îmbătrănire și efectele expunerii atmosferice a materialelor

Iradiere

Timp de expunere
Doza de radiații
Expandare, fluaj, friabilitate

Îmbătrânire

Timp-temperatură (t-T)
Degradarea în prezența fluidelor
Efectele de îmbatrânire ale razelor UV

Reacții degradative
Radiația solară
Expunerea la poluare
Prezența umezelii

Coroziune
Mii de medii
Dependență de temperatură
PREN, coroziune în puncte, rezistență

În sinergie cu modulele de bază Total Metals și PolyPLUS, Enviro contribuie la înțelegerea 
comportamentului unui material sub influența unei game largi de factori.

Informații despre reacțiile degradative ale expunerii la condițiile de mediu 
Asociate în general cu polimerii, informațiile despre reacțiile degradative oferă date importante 
legate de expunerea la soare, umezeală, căldură, poluanți, apă sărată și chiar și la atacuri 
microbiene pentru mii de materiale. Acestea ajută la abordarea problemelor legate de 
integritatea materialelor și la evitarea modificării proceselor chimice, pierderea proprietăților  
și a problemelor de natură estetica, precum decolorarea.

Efectele îmbătrânirii și proprietățile asociate acestora 
Oferă o varietate de informații legate de îmbătrânire (timp), prin combinarea unuia sau a mai 
multor factori adiționali care pot duce la degradarea integrității materialului și care pot avea  
în mod implicit un impact serios pe termen lung asupra aplicațiilor în care acesta este folosit.  
Factorii adiționali acoperiți în combinație cu timpul includ efectele termice, chimice și de  
degradare.

Influența radiațiilor asupra comportamentului materialelor 
Fiind un set de date cheie pentru industria nucleară, datele despre iradiere furnizează o 
relație clară între timpul de expunere și doza de radiații și efectele cauzate de acestea asupra 
proprietăților materialelor. Iradierea materialelor poate cauza defecțiuni catastrofale care provin 
din fluajul, friabilitatea sau expandarea materialului expus.

Date despre coroziune pentru mii de materiale 
Găsiți informații despre ratele de coroziune și rezistența la coroziune a materialelor pentru 
diverse medii și temperaturi. Datele despre coroziune, inclusiv mediul, temperatura, timpul  
de expunere și tipul de coroziune sunt perfect integrate cu proprietățile mecanice și fizice, 
oferind astfel o platformă unificată pentru selecția materialelor.
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Compliance
Modul cu reglementari globale pentru materiale și substanțe

Provocarea
 k Amenzi costisitoare și excluderea de pe piață 
ca urmare a neconformității

 k Descifrarea regulilor complexe și diverse din 
țări sau chiar regiuni diferite

 k Menținere la curent cu schimbările continue 
ale regulilor și reglementărilor

 k Timp și efort enorme necesare pentru 
obținerea informațiilor și aplicarea lor la linia 
de produse

Beneficiile
 k Protejarea afacerii prin reducere riscului de neconformitate

 k Adăugarea unei noi dimensiuni în procesele de selecție a materialelor

 k Economie uriașă de timp pentru activitățile de analiză a conformității  
și de due dilligence

Modulul Compliance este sursa în care puteţi găsi informaţii despre reglementările  
globale pentru materiale și substanţe

Soluţia
 Modulul Complinace oferă o perspectivă globală asupra 

reglementărilor actuale atât pentru materiale cât și pentru 
substanțe, permițând organizațiilor să răspundă presiunii tot 
mai mari de a respecta obligațiile legale privind produsele, 
componenetele și materialele pe care le folosesc

 Compliance oferă suport pentru o gamă largă de activități complexe 
precum proiectarea și lansarea unui produs nou, adaptarea 
portofoliului existent pentru a răspunde cerințelor reglementărilor, 
aprobarea furnizorilor, controlul materialelor, etc.

Inventare chimice Identificarea 
pericolelor

Reglementări  
privind transportulSubstanțe
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Modul cu reglementari globale pentru materiale și substanţe

Inventare chimice

- Directive REACH
- Regulamente specifice 
  ale UE
- Liste internaționale 
  (inventare)
- Regulamente 
  federale sau statale

Reglementări 
privind transportul

Identificarea
pericolelor Substanțe

Compliance

Criterii generale

Total Metals

PolyPLUS

- Sistemul global 
  armonizat (GHS)
- Clasificarea, 
  etichetarea 
  și ambalarea 
- OSHA HCS 

- RoHS
- Biocompatibilitatea
- Contactul cu produsele 
  alimentare
- Rezistența microbiologică

- Numere CAS/EC/MITI
- Identificatori de substanță
- Identificatori de pericole 
  pentru substanțe 
- Liste de inventar

- Numerele ONU 
  de identificare
- Clasele de pericol 
  pentru transport
- Pericolele pentru 
  mediul înconjurător

Acoperind liste de inventar, identificarea pericolelor, informații despre transport și 
multe altele pentru mii de materiale, Compliance include reglementări internaționale 

precum REACH și RoHS, naționale, de la SUA până la Japonia, China sau Rusia precum și 
reglementări specifice pentru industria alimentară, apă și sănătate, toate acestea fiind 

integrate cu informațiile despre proprietățile materialelor.

Evaluare rapidă a compatibilității materialului pentru lanțul logistic 
internațional 
Datorită faptului ca acoperă atât reglementările internaționale cât și pe cele naționale, 
Compliance oferă posibilitatea de a face o evaluare rapidă a unui produs creat la nivel global 
care, de exemplu, poate fi proiectat în Statele Unite, cu sisteme din Japonia, produs în China cu 
materii prime și substanțe locale și care va fi exportat în cele din urma în Uniunea Europeană.

Resursă de informații actualizate și centralizate despre conformitate 
Indiferent dacă obiectivul este evaluarea unor materiale noi în activitățile de design  
conceptual, revizuirea listei de materiale (BoM) pentru produsele existente, testarea unei  
componente noi în laborator, alcătuirea documenteleor de due dilligence sau evaluarea unui 
nou furnizor, modulul Compliance oferă acces simplu și rapid la informații centralizate,  
unificate și actualizate, eliminând în acest fel erorile de-a lungul fluxului de lucru.

Nivel nou de integrabilitate 
Informațiile legate de conformitatea substanțelor și toate reglementările internaționale conexe, 
în combinație cu o gamă larga de proprietăți generale și avansate ale materialelor,  
pot fi exportate direct către sistemele IT ale companiei (PLM - Product Lifecycle Management 
sau ERP - Enterprise Resource Planning), ceea ce generează economii importante și 
îmbunătățește fluxul informațional.
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Identificare imediată a materialelor necunoscute

Algoritmul patentat de Total Materia 
găsește rezultatele corespunzătoare 

căutării în câteva secunde!

Vizualizaţi si comparaţi materialele 
și proprietățile prin exploatarea la 

maximum a potențialului Total Metals

Așa cum rezultă din instrumentul  
de măsurare, din rezultatele testării  

sau din documentație

Examinare detaliată a 
proprietăților materialelor 

identificate

Primiți rezultatele 
instantaneu

Introduceți compoziția chimică  
a materialului necunoscut

1 2 3PA SUL PA SUL PA SUL

Economie considerabilă de timp și de costuri datorată identificării ultra rapide a materialelor; 
instrument necesar in procesele de control al calităţii, de la garanţia conformitaţii de la furnizori 
până la testarea materialui; sistem expert care contribuie la luarea unor decizii rapide și corecte!

SmartComp, modulul add on de la Total Materia permite identificarea inteligentă a metalelor  
necunoscute pornind de la compozitia chimică obţinută cu ajutorul spectometrelor sau din alte surse analitice.

SmartComp

www.totalmateria.com



Prin folosirea unui algoritm patentat, Smart Comp poate elimina 
cantitatea uriașă de timp dedicat cercetării și creșterea eficienței acesteia 

prin identificarea rapidă și multicriterială a materialelor.

Proprietăţi detaliate
ale materialului

Referinţe încrucişate
privind materialele

Analiza chimică

Total Metals

Lista de rezultate
posibile

Modulul de 
raționament expert

Identificare imediată a materialelor necunoscute

RAȚIONAMENT EXPERT PRIN INTERMEDIUL UNEI TEHNOLOGII BREVETATE 
Conceput să “gândească” ca un expert, Smart Comp rezolvă în câteva secunde ceea ce altfel ar 
fi o muncă manuală de cercetare consumatoare de timp. Folosind un algoritm patentat, Smart 
Comp oferă garanția că elementele capcană și problematice, impuritățile și oligoelementele nu 
compromit procesul de identificare și focusează căutarea pe elementele cele mai importante 
pentru utilizator.

SUSŢINUT DE CEA MAI MARE BAZĂ DE DATE A METALELOR 
Chiar și cel mai bun expert nu poate face multe fără o bibliotecă mare de date pentru căutare 
si comparaţie. Prin urmare, SmartComp este integrată cu baza de date Total Materia, oferind 
posibilitatea de a compara analiza chimică introdusă cu compoziţia chimică a peste 350,000  
de materiale, astfel usurând găsirea materialelor potrivite.

OPŢIUNI DE IDENTIFICARE AVANSATE 
În plus faţă de modul standard de identificare, modul avansat Expert oferă posibilitatea de 
a seta în mod individual importanța relativă a fiecarui element aliat, astfel încât rezultatele 
obținute să fie mai potrivite pentru o anumită situație/aplicație specifică. Materiale de Referința 
este un alt sub-modul care facilitează găsirea materialelor folosite în calibrarea spectometrelor.

MAI MULT DECĂT O SIMPLĂ IDENTIFICARE 
Identificarea materialelor corespunzătoare este doar o parte a poveştii. Total Materia permite 
accesul direct din lista de rezultate obținute către proprietătile materialelor, oferind astfel  
posibilitatea de a face o comparație mai detaliată a materialelor candidate și a proprietăților 
lor: opțiuni de vizualizare comparativă sau de confruntare a compoziției chimice și a 
proprietăților mecanice și fizice cu ajutorul tabelelor de referințe încrucișate și a modulului 
Smart Cross.

www.totalmateria.com
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Legătura între baza de date și softul CAE

eXporter este un modul complementar care face legătura între baza de date  
și softul dedicat pentru ingineria asistată de calculator (CAE)

ANSYS
HyperWorks

SolidWorks

Solid Edge
Abaqus

XM
L

ESI

XL
S

Provocarea
 k Găsirea proprietăților avansate necesare  
în calculele CAE lineare și nelineare, gata  
să fie utilizate în formatul softului  
de calcul

 k Importul datelor de la sursă în programul 
CAE, fără a mai fi nevoie de procesare, 
copiere sau retipărire

 k Evitarea unor erori costisitoare sau  
periculoase rezultate din  
transferul/introducerea proprietăților  
în programul CAE

 k Realizarea unor activități multiple și  
repetitive de design în cel mai eficient  
mod posibil Beneficiile

 k Economie considerabilă de timp, eliminandu-se introducerea 
manuală 

 k Eliminarea erorilor rezultate din procesarea datelor

 k Raționalizarea și sistematizarea proceselor care țin de achiziția 
datelor

Soluţia
 eXport-ul unei varietăți mari de date necesare în activitățile 

de design, de la proprietați mecanice până la curbe de 
tensiune-deformație.

 Proces simplu în 3 pași pentru selecția, verificarea  
și importul datelor într-o gamă largă de programe  
CAD-CAM-CAE

 Transfer automat al datelor, fără a mai fi nevoie de 
introducerea manuală sau de procesarea acestora înainte  
de utilizare 

eXporter

www.totalmateria.com



Legătura între baza de date și softul CAE

Proprietăţi mecanice

Proprietăţi fizice

Curbe de tensiune-deformație

Date legate de oboseala 
materialului

Total Metals

Extended Range

PolyPLUS

Selectarea
proprietăților

Pasul 1

Selectarea
formatului

Pasul 2

Export
către CAE

Pasul 3

Proprietăţi mecanice

Proprietăţi fizice

ANSYS
HyperWorks

SolidWorks

Solid Edge
Abaqus

XM
L

ESI

XL
S

Fie că doriți să transferați datele din Total Materia direct în programul CAE sau  
pur și simplu să faceți un export în format .xls sau .xml, eXporter furnizează  

toate funcționalitățile necesare. Exportul datelor se face ghidat, în 3 pași simpli, 
către o multitudine de formate și în decurs de câteva secunde.

Nota bene: Pe durata abonamentului pot fi făcute maxim 100 de exporturi de seturi de date.  
Toate exporturile precedente sunt disponibile în orice moment și pot fi reutilizate nelimitat pe perioada de valabilitate a abonamentului.

EXPORT DIN CEA MAI COMPLETĂ SURSĂ 
Total Materia reprezintă cea mai cuprinzatoare resursă din lume pentru proprietățile  
materialelor, iar acum este posibil să selectați date dintr-o colecție de peste 450.000  
de materiale și peste 20 de milioane de proprietăți și să le exportați gata de utilizare  
în procesul de design/proiectare.

ALEGERE FACILĂ A FORMATELOR CAE 
eXporter poate fi folosit pentru a exporta datele critice ale materialelor (proprietăți  
mecanice, fizice, date ciclice sau de tensiune-deformație) care sunt utilizate ulterior pentru 
calcule avansate în programele CAE compatibile. eXporter face transferul datelor de la sursă 
către software simplu și rapid.

INTEGRAREA CONTINUĂ A TUTUROR MODULELOR TOTAL MATERIA 
Toate funcționalitățile și seturile de date din Total Metals și Extended Range pot fi folosite 
pentru a găsi proprietățile de interes , maximizând astfel potențialul eXporter. Datorită  
accesului la cele mai dezvoltate tabele de referințe încrucișate și la funcționalitățile de  
comparare, Total Materia garantează faptul că selecția datelor pentru export este sprijinită 
de decizii informate și trasabile.

www.totalmateria.com
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Având în vedere viteza tot mai mare cu care se schimbă standardele internaţionale și specificaţiile 
producatorilor în ziua de azi, Tracker este răspunsul pe care Total Materia îl oferă nevoilor 

de trasabilitate a materialelor.

Trasabilitatea actualizărilor standardelor și materialelor

www.totalmateria.com

Prin intermediul serviciului lunar de notificări, Tracker nu numai că permite 
monitorizarea modificărilor unor standarde și materiale importante, 

dar oferă informații exact despre ce s-a schimbat, fie că este vorba de 
actualizarea unor proprietăți sau de adăugarea de seturi noi de date. 

Total Metals

Extended Range

PolyPLUS

Actualizări lunare
Total Materia 

Actualizări 
ale materialelor

Actualizări ale 
versiunii standardelor

Proprietăți noi 
sau actualizate

Actualizări ale 
producătorilor

Urmărirea 
favoritelor

Material Urmărirea materialelor favoriteStandard

Provocarea
 k Garanția utilizării celor mai actuale 
informații

 k Oferirea de informații clare și de 
încredere și catre alte zone de activitate/
business

 k Să fiți la curent cu schimbările 
standardelor și specificațiilor 
materialelor

 k Contribuția la cele mai bune practici ale 
companiei în ceea ce privește folosirea 
informațiilor managementul configurației 
și procesele de management al calității în 
ansamblul lor

Soluţia
 Verificarea faptului că informaţia folosită este cea mai actuală 

și  implicit cea mai de încredere dintre cele disponibile

 Vedeţi exact ce s-a schimbat în baza de date și când, de la 
actualizări ale versiunii standardelor până la modificări ale 
proprietăţilor

 Posibilitatea de a urmări materialele favorite și modificările 
legate de acestea în funcţie de nevoile inginerești specifice

Beneficiile
 k Încredere că datele folosite sunt corecte și actuale

 k Eliminarea costurilor de achiziție a standardelor

 k Favorizarea excelenței în afaceri prin utilizarea unui flux 
informațional optimizat

Tracker

Producător
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Nomenclator pentru producătorii de materiale și motor de căutare

Modulul Suppliers, în sinergie cu Total Metals asigură legătura între specificaţiile materialelor  
și furnizori din întreaga lume.

Furnizori
alternativi

Furnizori
direcți

Standardele materialului
Numărul standardului

Grupa de oţel
Forma de livrare

Tratamentul termic
Materiale

alternative

Proprietăţi
mecanice

Similaritate

Compoziţie
chimică

Referinţe incrucişate

Total Metals

2

1

Asigurând legătura directă între materialele de interes și furnizori de 
pe întreg globul, Suppliers contribuie la o comunicare îmbunătățită și la 

găsirea unui punct de plecare critic în procesul de achiziție.

Furnizori alternativiFurnizori direcți Referințe încrucișate

Provocarea

 k Căutarea rapidă a unor furnizori potriviți 
pentru materialele selectate

 k Depășirea provocărilor legate de 
volatilitatea prețurilor și de termenele 
strânse de livrare a materialelor prin 
căutarea unor alternative în țări cu 
costuri mai scăzute

 k Găsirea furnizorilor de materiale în  
alte țări pentru coordonarea activităților 
de achiziții globale

 k Îmbunătățirea comunicării între 
departamentele de inginerie, achiziții  
și producție

Beneficiile
 k Creează noi oportunități de eficientizare a costurilor generate 
de procurarea materialelor

 k Creează un limbaj comun pentru inginerie și achiziții

 k Face legătura între materiale și furnizori, contribuind la evitarea 
unor erori costisitoare în procesul decizional 

Soluţia
 Instrument de neegalat în comunicarea între diverse 

departmamente (proiectare, achiziții, producție)

 Permite o abordare globală pentru activitățile de 
identificare și achiziție a materialelor, în sinergie cu 
tabelele de referințe încrucișate

 Găsirea de furnizori alternativi prin apăsarea unui singur 
buton, Suppliers fiind integrat în toate pachetele  
Total Materia

Suppliers
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Platformă nouă a bazei de date pentru productivitate și acuratețe îmbunătățite

Datele Dvs. +            Total Materia =             Total Materia Integrator

Provocarea
 k Gestionarea surselor de date multiple 
dezorganizate şi împrăştiate 

 k Asigurarea disponibilității imediate 
a informațiilor despre materiale în 
interiorul organizației

 k Menţinerea trasabilității şi garanția că 
informaţiile sunt precise și actualizate

 k A ține pasul cu ritmul din ce în ce mai 
rapid al schimbărilor standardelor 
pentru materiale

Soluţia
 O aplicație web simplă, ergonomică și puternică pentru 

integrarea și gestiunea materialelor, a proprietăților lor  
și a informațiilor asociate

 Trasabilitatea completă prin urmărirea tuturor 
modificărilor efectuate

 Flexibilitatea de a adăuga o serie de proprietăți, seturi  
de date și documente definite de utilizator

 Căutarea avansată a proprietăților, compararea 
materialelor şi a seturilor de date, exportul de date  
şi multe altele în câteva secunde

Total Materia Integrator este un nou software pentru crearea unei baze de date private a 
companiei cu informaţii despre materiale, fie că este vorba de standarde și reglementări interne, 

date experimentale sau surse externe de date.

Beneficiile

Simplu: Configurarea flexibilă a 
pachetului, disponibil online sau prin 
instalare

Rapid: Accesul la forma standard 
poate fi asigurat în decurs de câteva 
ore

Actualizat: Funcționalități noi și 
actualizări de date disponibile lunar

Uşor de utilizat: Interfața standard 
Total Materia face din căutarea 
informaţiilor o experienţă lipsită de 
efort

Puternic: Combinat cu datele din 
Total Materia, oferă un instrument 
valoros pentru gestionarea datelor 

La un preţ convenabil: Prețul este 
foarte avantajos în comparație cu alte 
soluții disponibile în piață

www.totalmateria.com



CEL MAI BUN RAPORT PREȚ-PREFORMANȚĂ 
Integrator combină simplicitatea și interfața ușor de folosit cu flexibilitatea de a adăuga  
diverse proprietăți, diagrame și curbe pentru materiale private (proprii), dar și seturi  
de date și documente definite de utilizator. Viteza de implementare, câștigul imens și instant  
în materie de productivitate și acuratețe, împreună cu susținerea de clasă mondială asigură 
un raport excepțional calitate-preț. 

PUTEREA REZULTATĂ DIN INTEGRAREA CU CEA MAI CUPRINZĂTOARE 
BAZA DE DATE DIN LUME   
Prin conectarea cu baza de date Total Materia, Integrator furnizează informații complete 
pentru mai mult de 450,000 de materiale și asigură acces la toate funcționalitățile Total Ma-
teria, precum căutare avansată a proprietăților, instrumente intuitive de comparare pentru 
materiale și seturi de date, exportul de date în formate diverse, inclusiv cele mai importante 
programe CAE și multe altele, în decurs de secunde.

BAZA DE DATE PRIVATĂ A CLIENTULUI 

Export

Compară

PDF

Diagrame

Total Materia Integrator

PolyPLUS

SmartComp

Extended Range

eXporter
Tracker

Suppliers

Baza de date Total Materia

Date despre compoziție

Proprietăţi mecanice

Proprietăţi fizice

Proprietăţi termice

Curbe de tensiune-deformație

Informații legate de fabricație

Materia 

Total 
ViewerEditare

materiale
Adăugare

materiale noi

Ataşare
documente

Definire
proprietăţi

Definire
surse

Creator

DataPLUS

Cea mai complexă bază de date din lume

În sinergie cu baza de date Total Materia, Integrator asigură o bază solidă și,  
în același timp, ușor de implementat pentru decizii mai bune,  

economie de timp și fiabilitate sporită.

Adăugați imediat Integrator la pachetul dvs. curent!
Contactati-ne pentru mai multe informaţii

www.totalmateria.com



Licenţierea pentru utilizatori multipli: 
Ediţiile de tip Network și Corporate

Această configuraţie vă permite să distribuiţi puterea 
informaţională a bazei de date Total Materia în 
reţeaua internă. Orice angajat al companiei poate 
accesa Total Materia oricând are nevoie, în limitele 
reţelei de utilizatori.

Soluţiile pentru multiutilizatori oferă o flexibilitate fără 
precedent. Puteţi selecta varianta de licenţiere care 
se potrivește cel mai bine nevoilor dumneavoastră:

Network: Opţiuni de licenţiere bazate pe server web 
care asigură acces fără parolă distribuit la nivelul unor 
organizaţii medii și mari.

Corporate: Licenţă bazată pe server, cu acces 
nelimitat pentru întreaga organizaţie. Raport perfect 
preţ/performanţă pentru companii mari și centre 
informaţionale centralizate.

Beneficiile soluţiilor de tip multiutilizator

Soluție la cheie, fără nevoia de mentenanță: 
Nu este nevoie de instalarea, descărcarea sau 
mentenanţa unui soft pe computerele și serverele 
dumneavoastră.

Întotdeauna actualizat: Utilizatorii acestor soluţii vor 
lucra întotdeauna cu cea mai actuală versiune bazei 
de date.

Acces ușor și rapid la baza de date și la conținutul 
acesteia: Utilizatorii nu trebuie să își bată capul cu 
conectări și parole. 

Economie excepțională: Aceasta este cea mai 
eficientă soluţie din punct de vedere al costurilor 
atunci când există mai multe persoane care au 
nevoie de acces la informaţii despre proprietăţile 
materialelor. Acestea pot consulta baza de date 
simultan, ori de câte ori au nevoie.

Soluţii pentru multiutilizatori

Varianta web de licenţiere pentru multiutilizatori este soluţia cea mai potrivită 
și eficientă pentru grupuri mici și mari, birouri și întreprinderi.

User Server

User Server

Stație de lucru

Total Materia 
Web Server

Preţuri

Preţul pachetelor pentru utilizatori multipli este stabilit în funcţie de numărul utilizatorilor și al locaţiilor care au 
nevoie de acces la Total Materia, oferind soluţii eficiente din punct de vedere al costurilor pentru orice situaţie. 

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

Prima bază de date cu metale dezvolată în 1993

Lansarea noilor module funcționale 
eXporter și Tracker

Primul parteneriat stabilit 
cu un distribuitor CAE

Se lansează Total Materia Integrator, o bază de 
date privată corporativă integrată cu Total Materia

DataPLUS: informații despre sudarea 
materialelor, lubrifianți, tribologie, 
dimensiuni și acoperiri 

Crestere a afacerilor cu 53% în 2013
În urma rebranding-ului, Key to METALS devine Total Materia

Prima bază de date pentru 
oțeluri lansată online

Prima certificare dublă în industrie 
acoperind calitatea și securitatea 
informațiilor

Modulul PolyPLUS destinat nemetalelor 
devine disponibil tuturor utilizatorilor

Încheierea primului din cele trei parteneriate 
OEM cu producătorii de top pentru spectometre

Extended Range lansat pentru 
comunitatea designerilor

Dezvoltarea SmartComp ca și 
instrument pentru identificarea 
metalelor

2016 2017 2018

Enviro: modul complementar care furnizează date 
despre coroziune, iradiere și informații despre îmbătrănire 
și efectele expunerii atmosferice a materialelor

Compliance:  modul cu reglementari 
globale pentru materiale și substanțe

E V O L U Ț I A  C O M P A N I E I

Despre noi

Key to Metals AG este o companie privată elveţiană, dedicată dezvoltării 
și alimentării bazelor de date integrate în Total Materia și a unor aplicaţii 

software conexe, dar și a unor proiecte customizate și soluţii OEM.

M I S I U N E

Să fim lideri globali în furnizarea unei soluţii unice pentru nevoia de informaţii privind proprietăţile 
materialelor și să ajutăm în acest fel inginerii și companiile din întreaga lume să sporească 
eficacitatea și fiabilitatea activităţilor și proceselor pe care le desfașoară.  

V I Z I U N E

Să ne păstram prima poziţie in dezvoltarea continuă a unei platforme unice, multidimensionale 
și intuitive pentru proprietăţile materialelor și să fim soluţia universală în rezolvarea provocărilor 
tehnologice prezente și viitoare.

P R I C I P I I L E  N O A S T R E  S U N T

   Construirea încrederii și reducerea incertitudinii prin fiabilitatea datelor  și prin integritate  
la cel mai înalt nivel

   Dedicare pentru clienții nostri prin suport de neegalat, localizare și prezenţă la nivel mondial

   Leadership prin inovare cu investiţii permanente în dezvoltarea produselor și serviciilor 
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