
A DATA BA SE DOS M ATERI A IS M A IS A BR A NGENTE DO MUNDO A PRESENTA

O banco de dados de Metais mais abrangente  do mundo

O Desafio
 k Procura encontrar materiais 
equivalentes de materiais 
desconhecidos e comparando com 
alternativas lado a lado

 k Procura por materiais do mundo inteiro, 
especificamente pela sua composição 
quimica ou propriedades mecânicas

 k Decifra as especificações dos materiais 
e de forma a encontrar a correcta 
categoria para uma aplicação especifica

 k Procura por dados precisos de 
propriedades mecânicas, fisicas e 
outros, que sejam fáceis de encontrar 
e fidedignos, para várias condições de 
temperatura

A Solução
 O maior recurso de propriedades de metais disponível para 

atividades básicas e complexas de engenharia

 Tabelas de referências cruzadas internacionais de 74 
países, dando assistência final na identificação de materiais 
semelhantes e equivalentes

 Dados padronizados complementados com milhares de materiais 
proprietários e outras fontes, fornecendo a solução completa

Os Beneficios
 k Óptima poupança de tempo

 k Aumenta a precisão e a confiança

 k Plataforma comum para repetição de resultados para toda a 
organização

Total Metals, a maior base de dados do mundo de propriedades dos materiais metálicos,  
integra-se nos produtos da Total Materia de forma a servir como porta de entrada  

para uma colecção inigualável de base de dados e módulos

15 milhões  de registros  
de propriedades 350.000 materiais 74 países / padrões
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Focando-se em fornecer dados sobre as propriedades dos metais,  
Total Metals oferece 15 milhões de registros de propriedades  

para mais de 350.000 materiais de 74 países\padrões.

O banco de dados de Metais mais abragente  do mundo

A maior base de dados de alta qualidade 
Total Metals oferece desde composições quimicas, tabelas de referências cruzadas,  
propriedades mecânicas e fisicas de uma sala a subzero e a elevadas temperaturas,  
até informação adicional como diagramas de tratamentos térmicos, metalografia e  
maquinabilidade, com a maior qualidade sendo a mais fidedigna e única base de dados 
certificada do seu genero.

A mais rápida e poderosa referência-cruzada 
A mais abrangente tabela de referências cruzadas com mais de 15 milhões registros  
de materiais equivalentes do mundo inteiro, é sistematizada usando classificações  
de similaridade. Em adição, o algoritmo patenteado, SmartCross2, permite identificar  
materiais desconhecidos usando composições e propriedades mecânicas similares.

Desenvolvimento incomparavel & suporte ao usuário 
As informações das propriedades e dos materiais da Total Metals são actualizadas todos os 
meses de forma a que o usuário esteja sempre actualizado com o padrão de desenvolvim-
ento mais recente, tal como as bases de dados, novos algoritmos e novos softwares. A base 
de dados da Total Materia é totalmente sustentada por uma equipa dedicada de especial-
istas com mais de 300 anos de experiência industrial que fornecem suporte técnico sem 
qualquer custo para todos os usuários.
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