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Descubra o que faz a ASM ser reconhecida como 
a maior autoridade mundial em informações de 
referência em ciência dos materiais e engenharia.

ASM International é 
a principal autoridade 
no que se refere ao 
desenvolvimento, 
processamento e aplicação 
de materiais. Dedica-se 
a servir ao profissional 
envolvido com as áreas 
de engenharia e ciência 
dos materiais, provendo 
informações de ponta 
e visando auxiliar o 
aperfeiçoamento da 
performance de sistemas 
que trazem melhorias 
a qualidade de vida da 
sociedade.

asminternational.org

ASM Handbook Online™

A mais conhecida e abrangente fonte de informações em tecnologia de materiais, metais e 

ligas de metais ferrosas e não-ferrosas da indústria. Inclui mais de 25.000 páginas de artigos, 

ilustrações, tabelas, gráficos, especificações e exemplos práticos, fornecendo a engenheiros 

informações arbitradas e confiáveis em cada área de especialização de materiais. Apresenta o 

conteúdo completo de 34 volumes:

• Vol.1 : Properties and Selection (Irons, 

Steels and High Performance Alloys)

• Vol.2 : Properties and Selection 

(Nonferrous Alloys and Special-Purpose 

Materials)

• Vol.3 : Alloy Phase Diagrams

• Vol.4 : Heat Treating

• Vol.4A : Steel Heat Treating 

Fundamentals  and Processes

• Vol.4B : Steel Heat Treating Technologies

• Vol.4C : Induction Heating and Heat 

Treatment

• Vol.4D : Heat Treating of Irons and Steels

• Vol.5 : Surface Engineering

• Vol.5A : Thermal Spray Technology

• Vol.5B : Protective Organic Coatings

• Vol.6 : Welding, Brazing and Soldering

• Vol.6A : Welding Fundamentals and 

Processes

• Vol.7 : Powder Metallurgy

• Vol.8 : Mechanical Testing and 

Evaluation

• Vol.9 : Metallography and 

Microstructures

• Vol.10 : Materials Characterization

• Vol.11 : Failure Analysis and Prevention

• Vol.12 : Fractography

• Vol.13A : Corrosion: Fundamentals, 

Testing and Protection

• Vol.13B : Corrosion: Materials

• Vol.13C : Corrosion: Environments and 

Industries

• Vol.14A : Metalworking: Bulk Forming

• Vol.14B : Metalworking: Sheet Forming

• Vol.15 : Casting

• Vol.16 : Machining

• Vol.17 : Nondestructive Evaluation and 

Quality Control

• Vol.18 : Friction, Lubrication and Wear 

Technology

• Vol.19 : Fatigue and Fracture

• Vol.20 : Materials Selection and Design

• Vol.21 : Composites

• Vol.22A : Fundamentals of Modelling 

for Metals Processing

• Vol.22B : Metals Process Simulation

• Vol.23 : Materials for Medical Devices

Para mais produtos e 
informações, acesse
dotlib.com
ou escreva-nos em
info@dotlib.com

http://www.asminternational.org/
http://www.dotlib.com/


ASM Alloy Center Database™

ASM Alloy Center Database oferece acesso instantâneo 

a equivalências mundiais para ligas, informações de 

propriedades mecânicas, físicas e químicas, bem como 

características de corrosão em vários ambientes. Disponibiliza 

fichas informativas de ligas, curvas de tensão-deformação, 

curvas de “creep”, curvas de tempo-temperatura e outros 

gráficos de engenharia para milhares de designações 

significativas de ligas.
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Conheça também outras soluções confiáveis de pesquisa visitando www.dotlib.com.

ASM Micrograph Database™

ASM Micrograph Database é uma abrangente coleção com 

mais de 4.000 imagens micrográficas e dados relacionados. 

A ênfase da coleção está nos micrográficos para ligas 

industrialmente importantes. Informações capturadas para 

cada imagem incluem designação e composição material, 

histórico de processamento, histórico de serviços, técnica 

/ preparação metalográfica, magnificação, significância das 

estruturas mostradas, dados das propriedades de materiais 

selecionados e outras informações relevantes.

ASM Alloy Phase Diagram Database™

ASM Alloy Phase Diagram Database contém mais de 39.200 

diagramas de fase de liga binária e ternária, cada uma com 

informações de seu cristal e reação associada, deixando 

à mão do usuário toda a amplitude e o alcance dos dados 

disponíveis.

ASM Failure Analysis Database™

ASM Failure Analysis Database inclui mais de 1.000 casos 

que relatam falhas relacionadas a fraturas, stress, tensão, 

desgaste, corrosão, distorção, classes de materiais e 

processamento, todos oriundos de importantes periódicos 

e relatórios técnicos. Possibilita ao usuário utilizar cenários, 

representações gráficas e critérios específicos para avaliação e 

obtenção de uma conclusão.

Corrosion Analysis Network™

A mais abrangente e confiável fonte online para pesquisas, 

entendimento, prevenção e solução de problemas 

relacionados à corrosão.

ASM Medical Materials Database™

A primeira e única base de dados arbitrada sobre materiais 

que atua como fonte de informações focada no design de 

utensílios e ferramentas médicas. Totalmente relacional e 

modular, oferece informações tanto de propriedade dos 

materiais quando das respostas biológicas a eles.


