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 :  فوالدی نوع  –تيغه برش نمونه كاربرد   
از این قالبها می توان جهت تهیه نمونه های دمبلی شکل و نمونه های دیگر  جهرت مزمونهرای    

 .کششی ، خستگی و دیگ  موارد طبق استاندارد های بش ح ذیل استفاده نمود 
 : سفارش شماره و فني مشخصات  

 كد 
 شرح سفارش

        Standardاستاندارد

 شماره تيپ

 A ASTM D-412  نمونه كششی دمبلی 303-1101

 B ASTM D-412 نمونه كششی دمبلی 303-1102

 C ASTM D-412 نمونه كششی دمبلی 303-1103

 D ASTM D-412 نمونه كششی دمبلی 303-1104

 F ASTM D-412 نمونه كششی دمبلی 303-1105

 كد 
 شرح سفارش

        Standardاستاندارد

 شماره تيپ

 I ASTM D-638 نمونه كششی دمبلی 303-1121

 II ASTM D-638  نمونه كششی دمبلی 303-1122

 III ASTM D-638 نمونه كششی دمبلی 303-1123

 IV ASTM D-638 نمونه كششی دمبلی 303-1124

 V ASTM D-638 نمونه كششی دمبلی 303-1125

 كد 
 شرح سفارش

        Standardاستاندارد

 شماره تيپ

 A ASTM D-624 نمونه كششی دمبلی 303-1111

 B ASTM D-624  نمونه كششی دمبلی 303-1112

 C ASTM D-624 نمونه كششی دمبلی 303-1113
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 :و شماره سفارش  مشخصات فني  
 كد 

 شرح سفارش
        Standardاستاندارد

 شماره تيپ

 JIS K-6301 1  نمونه كششی دمبلی 303-1201

 JIS K-6301 2 نمونه كششی دمبلی 303-1202

 JIS K-6301 3 نمونه كششی دمبلی 303-1203

 JIS K-6301 4 نمونه كششی دمبلی 303-1204

303-1205 A JIS K-6301 

303-1206 B JIS K-6301 

 كد 
 شرح سفارش

        Standardاستاندارد

 شماره تيپ

 A ISO 34 نمونه كششی دمبلی 303-1401

 B ISO 34  نمونه كششی دمبلی 303-1402

 كد 
 شرح سفارش

        Standardاستاندارد

 شماره تيپ

 S1 DIN 53504 نمونه كششی دمبلی 303-1301

 S2 DIN 53504  نمونه كششی دمبلی 303-1302

 S3 DIN 53504 نمونه كششی دمبلی 303-1303

303-1304 S3A DIN 53504 

 كد 
 شرح سفارش

        Standardاستاندارد

 شماره تيپ

 NF D41 1050 نمونه كششی دمبلی 303-1501

 NF D41 1050 نمونه كششی دمبلی 303-1502

303-1503 NF D41 1050 
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