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306-1000 

 :با استاندارد مطابق 

 

ASTM – D395 

ASTM – D3182 
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 :قالب تهيه نمونه های تست الستيکی كاربرد   
  از اين وسيله مي توان جهت تهيه نمونه هاي مورد نظر در تستهاي سايش الستيك ، مانايي

 . نمودفشار و ارتجاعي الستيك طبق استاندارد استفاده 
 يكــي از ويژگيهاي اين وسيله تهيّه نمونه از قطعات توليدي بوده و براي كاربر اين  امكان را

 .فراهم مي آورد تا از نقاط مختلف قطعه توليدي نمونه آزمايشي تهيّه نمايد 
 

 : سفارش شماره و فني مشخصات  

 كد 
 شرح سفارش

        Standardاستاندارد

 شماره تيپ

306-1101 
  گیری نمونه تخت چهارگوش قالب

  “0.075 × “6 × “6  ابعاد در

1 
 حفره

ASTM D-15 

ASTM D-3182 

  گیری نمونه تخت چهارگوش قالب 306-1102
  “0.075 × “6 × “6  ابعاد در

2 
 حفره

ASTM D-15 

ASTM D-3182 

  گیری نمونه تخت چهارگوش قالب 306-1104
  “0.075 × “6 × “6  ابعاد در

4 
 حفره

ASTM D-15 

ASTM D-3182 

 3mm 1×200×120 مستطیل قالب 306-1111

 3mm 2×200×120 مستطیل قالب 306-1112

 ø 29 × 12.5mm  4 ASTM D-395 مانایی گرد قالب 306-1294

 ø 29 × 12.5mm 6 ASTM D-395قالب گرد مانایی  306-1296

 ASTM D-429 4   چسبندگی تست نمونه قالب 306-1304

 ASTM D-638 2 كششی تست نمونه قالب 306-1402

 ASTM D-638 4 كششی تست نمونه قالب 306-1404

 ø16mm  6 ASTM D-1630   سایش تست نمونه قالب 306-1506

306-1602 
 ایزود ضربه گیری نمونه قالب

  “0.125 × 0.5 × 2.5  ابعاد در 

1 
 حفره

ASTM D-256 

306-1605 
 چارپی ضربه گیری نمونه قالب

  “0.125 × 0.5 × 5  ابعاد در 

1 
 حفره

ASTM D-256 
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