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  به نام خدا

 سازمان ملي استاندارد ايران با آشنايي

و  اسـتاندارد  مؤسسـة  مقـررات  و قـوانين  اصـالح  قـانون  3مـادة  يـك  بند موجب به ايران تيصنع تحقيقات و استاندارد مؤسسة
اسـتانداردهاي   نشـر  و تدوين تعيين، وظيفه كه است كشور رسمي مرجع تنها 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات

  .دارد عهده به را ايران) رسمي(ملي 

بـه   29/6/90ن به موجب يكصد و پنجاه و دومين جلسه شوراي عالي اداري مـورخ  نام موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايرا
  . جهت  اجرا ابالغ شده است  24/7/90مورخ  35838/206سازمان ملي استاندارد ايران تغيير و طي نامه شماره 

مؤسسـات   و مراكز اننظر صاحب ،كارشناسان سازمان  از مركب فني هاي كميسيون در مختلف هاي حوزه در استاندارد تدوين
توليـدي،   به شرايط توجه با و ملي مصالح با همگام وكوششي شود مي انجام مرتبط و آگاه اقتصادي و توليدي پژوهشي، علمي،
كننـدگان،  مصـرف  توليدكننـدگان،  شـامل  نفـع،  و حـق  صـاحبان  منصـفانة  و آگاهانـه  مشـاركت  از كـه  است تجاري و فناوري

نـويس   پيش .شود مي حاصل دولتي غير و دولتي هاي سازمان نهادها، تخصصي، و علمي مراكز كنندگان، وارد و صادركنندگان
از  پـس  و شـود مـي  ارسـال  مربـوط  فنـي  هاي كميسيون اعضاي و نفع ذي مراجع به نظرخواهي براي ايران ملي استانداردهاي

ايـران   )رسمي(ملي  استاندارد عنوان به بتصوي صورت در و طرح رشته آن با مرتبط ملي كميتة در پيشنهادها و نظرها دريافت
  .شود مي منتشر و چاپ
كننـد   مي تهيه شده تعيين ضوابط رعايت با نيز صالح ذي و مند عالقه هاي سازمان و مؤسسات كه استانداردهايي نويس پيش

ـ  .شـود  مـي  منتشـر  و چـاپ  ايـران  ملـي  اسـتاندارد  عنـوان  به تصويب، درصورت و بررسي و طرح ملي دركميتة دين ترتيـب،  ب
ملـي   كميتـة  در و تـدوين  5 شـمارة  ايـران  ملي استاندارد در شده نوشته مفاد اساس بر كه شوند مي تلقي ملي استانداردهايي

  .باشد رسيده تصويب به دهدمي سازمان ملي استاندارد ايران تشكيل مربوط كه استاندارد
المللـي الكتروتكنيـك    بـين  كميسـيون ، 1(ISO)اسـتاندارد   لـي المل بـين  سازمان اصلي اعضاي از ايران سازمان ملي استاندارد

2(IEC) 3 قانوني شناسي اندازه المللي بين سازمان و(OIML) كـدكس غـذايي    كميسـيون  4رابـط  تنهـا  بـه عنـوان   و است 
5(CAC) خـاص  هـاي  نيازمنـدي  و كلي شرايط به توجه ضمن ايران ملي استانداردهاي تدوين در .كند مي فعاليت كشور در 

   .شودمي گيريبهره المللي بين استانداردهاي و جهان صنعتي و فني علمي، پيشرفت هاي آخرين از كشور ،
 كننـدگان، حفـظ   مصـرف  از حمايـت  بـراي  قـانون،  در شده بيني پيش موازين رعايت با تواند سازمان ملي استاندارد ايران مي

 از اجراي بعضي اقتصادي، و محيطي زيست مالحظات و التمحصو كيفيت از اطمينان حصول عمومي، و فردي ايمني و سالمت

 اسـتاندارد، اجبـاري   عالي شوراي تصويب با وارداتي، اقالم يا/و كشور داخل توليدي محصوالت براي را ايران ملي استانداردهاي

و  صـادراتي  كاالهـاي  اسـتاندارد  اجـراي  كشـور،  محصـوالت  براي المللي بين بازارهاي حفظ منظور به تواند مي سازمان . نمايد
 فعال مؤسسات و سازمان ها خدمات از كنندگان استفاده به بخشيدن اطمينان براي همچنين . نمايد اجباري را آن بنديدرجه

 آزمايشـگاه  محيطي،زيست مديريت و كيفيت مديريت هاي سيستم صدورگواهي و مميزي بازرسي، آموزش، مشاوره، در زمينة

 اسـاس  بـر  را مؤسسات و ها سازمان گونه اين سازمان ملي استاندارد ايران سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  و مراكز ها

 بر و اعطا ها آن به صالحيت تأييد گواهينامة الزم، شرايط احراز صورت در و كند مي ارزيابي ايران تأييد صالحيت نظام ضوابط

 فلـزات  عيـار  تعيـين  سنجش، وسايل )واسنجي(كاليبراسيون  ا،يكاه المللي بين دستگاه ترويج .كند نظارت مي آن ها عملكرد

  .است سازمان اين وظايف ديگر از ايران ملي استانداردهاي سطح ارتقاي براي تحقيقات كاربردي انجام و گرانبها

  
                                                 
1- International Organization for Standardization 
2 - International Electrotechnical Commission 
3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  
4 - Contact point 
5 - Codex Alimentarius Commission 
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  استانداردتدوين كميسيون فني 
و كابينت  ميز يرويهبراي  هاي به اندازه بريده شدهها و فرآوردهاسلب – آگلومره سنگ "

  "الزامات –آشپزخانه
  

 :يا نمايندگي/ سمت و : رئيس
  شرقي ، عبدالعلي 

  ) دكتراي مهندسي عمران(
 

  عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي 
 

  :دبيران

  فالح، عباس
 )كارشناسي ارشد  زمين شناسي اقتصادي(

كارشناس دفتر امور تدوين استاندارد سازمان ملي 
 استاندارد ايران

  
  اجي هاشمي، عبدالرضاح
 )كارشناسي ارشد شيمي(

  
 كارشناس  شركت فالت سنگ آسيا

  )اسامي به ترتيب حروف الفبا(: اعضاء
 

 

  آقاجاني، وحيد
  )كارشناسي ارشدزمين شناسي مهندسي (
 

 مدرس دانشگاه پيام نور ساوه 

  پاك نيا، محمد
 )كارشناسي ارشد  زمين شناسي(

 ت معدني كشورسازمان زمين شناسي و اكتشافا

  
  سامانيان، حميد  

 )كارشناس ارشد مرمت(

  
مـــدير گـــروه پژوهشـــي ســـاختماني و معـــدني ، 

  پژوهشگاه استاندارد سازمان ملي استاندارد ايران
 

  عباسي رزگله، محمد حسين
  )كارشناس مهندسي مواد(
 

كارشناس اداره كل نظارت بر اجراي استاندارد 
 تاندارد ايرانغيرفلزي استاندارد سازمان ملي اس

  قاسملويان، محدثه
  )كارشناس شيمي(
 

 كارشناس

  قشقائي ، محمد مهدي
 )كارشناس مهندسي معدن (

كارشناس دفتر امور تدوين پژوهشگاه استاندارد 
 سازمان ملي استاندارد ايران

  
  كشاورز، محمد

  )كارشناسي ارشد شيمي(

  
كارشناس اداره كل نظارت بر اجراي استاندارد 

  استاندارد سازمان ملي استاندارد ايرانغيرفلزي 
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  مجتبوي، عليرضا
 )كارشناس مهندسي مواد(

كارشناس اداره كل نظارت بر اجراي استاندارد 
 غيرفلزي استاندارد سازمان ملي استاندارد ايران

  
  سارا مهرگان،

  )شيمي كارشناس(

  
  نماينده مركز تحقيقات ساختمان و مسكن

  
  

  ناوي،پدرام
  )ين شناسيدكتري زم(

  
  شناسي و اكتشافات معدنينماينده سازمان زمين

  
  نوري، نگين

 )كارشناس شيمي(

  
كارشناس دفتر امور تدوين استاندارد سازمان ملي 

 استاندارد ايران
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  گفتارپيش
  

 –هميز و كابينت آشپزخان يرويههاي به اندازه بريده شده براي ها و فرآوردهاسلب –آگلومره سنگ "استاندارد
 تهيه موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايرانتوسط  مربوط هاي دركميسيون آن نويس پيش كه " الزامات

و مصالح و  استاندارد مهندسي ساختمان ملي كميتة اجالس چهار صد و بيست و پنجمين در و شده تدوين و
 و قـوانين  اصـالح  قانون 3 دةما يك بند استناد به اينك ،تصويب شد 13/3/92 مورخ هاي ساختماني فرآورده

 ايران ملي استاندارد عنوان به ، 1371 ماه بهمن مصوب ايران، صنعتي تحقيقات و استاندارد مقررات مؤسسة

  .شودمنتشر مي
خـدمات،   و علـوم  صنايع، زمينة در جهاني و ملي هاي پيشرفت و تحوالت با هماهنگي و همگامي حفظ براي

ايـن   تكميل و اصالح براي كه پيشنهادي هر و شد خواهد نظر تجديد لزوم قعموا در ايران ملي استانداردهاي
بنـابراين،   . گرفـت  خواهد قرار توجه مورد مربوط فني كميسيون در نظر تجديد هنگام شود، ارائه استانداردها

   .كرد استفاده ملي استانداردهاي تجديدنظر آخرين از همواره بايد
  
  :است زير شرح به گرفته قرار استفاده مورد استاندارد ناي تهية براي كه بع و ماخذيامن
  
  هاي صفحات رويه كابينتويژگي ، 3723استاندارد ملي ايران شماره - 1
 تخته خرده چوب و تخته فيبر با روكش- اوراق فشرده - چوب  ، 14092استاندارد ملي ايران شماره - 2

   بقه بنديتعاريف، الزامات و ط–مالمينه براي مصارف داخل ساختمان 
3-BS EN 15388: 2008, Agglomerated stone - Slabs and cut-to-size products for vanity and 
kitchen tops. 
4-BS EN 15285: 2008, Agglomerated stone - Modular tiles for flooring and stairs (internal 
and external) 
5-http:// www.cosentino.es-Cosentino, S.A.- August 2006 
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 –ميز و كابينت آشپزخانه رويههاي به اندازه بريده شده براي ها و فرآوردهاسلب –  1آگلومره سنگ
  الزامات –آشپزخانه

  و دامنه كاربرد  هدف   1  
است  آگلومرههاي به اندازه بريده شده از سنگ و فرآورده هااسلبالزامات  تعيين اين استانداردهدف از تدوين 
  .روند كار ميمشابه به سطوح و ديگر شويي و كابينت آشپزخانهظرف دراده كه براي استف

  .گيرندقرار نمي اين استاندارددر دامنه كاربرد  پايه سيماني آگلومرههاي و سنگها سراميك ،ها موزائيك
  

  مراجع الزامي    2
 

. ها ارجاع داده شده است ه آنمدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران ب
  . بدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي شود

ها و تجديدنظرهاي بعدي آن  در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد، اصالحيه
ها ارجاع داده  تاريخ انتشار به آن در مورد مداركي كه بدون ذكر. مورد نظر اين استاندارد ملي ايران نيست

  .ها مورد نظر است هاي بعدي آن نظر و اصالحيه شده است، همواره آخرين تجديد
  

  :استفاده از مراجع زير براي اين استاندارد الزامي است
 طبقه - ساختماني بر آتش براي مصالح و فرآورده هايواكنش در برا،  8299ملي ايران شمارهاستاندارد   1- 2
  ديبن
 روش آزمون تعيين سطح كاشي در برابر خراشيدگي بر اساس جدول، 3996شمارهاستاندارد ملي ايران  2- 2

  سختي موهس
 تخته خرده چوب و تخته فيبر با روكش- اوراق فشرده -چوب  ، 14093استاندارد ملي ايران شماره 3- 2

  روش هاي آزمون-مالمينه براي مصارف داخل ساختمان 
2-4 EN 14617-1, Agglomerated stone – Test methods – Part 1: Determination of apparent 
density and water absorption 
2-5 EN 14617-2, Agglomerated stone – Test methods – Part 2: Determination of flexural 
strength (bending) 
2-6 EN 14617-6, Agglomerated stone – Test methods – Part 6: Determination of thermal 
shock resistance 
2-7 EN 14617-9, Agglomerated stone – Test methods – Part 9: Determination of impact 
resistance 
2-8 EN 14617-10, Agglomerated stone – Test methods – Part 10: Determination of chemical 
resistance 

                                                 
1- Agglomerated stone 
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2-9 EN 14617-11, Agglomerated stone – Test methods – Part 11: Determination of linear 
thermal expansion  coefficient 
2-10 EN 14617-13, Agglomerated stone – Test methods – Part 13: Determination of electrical 
resistivity 
2-11 EN 14617-16, Agglomerated stone – Test methods – Part 16: Determination of 
dimensions, geometric characteristics and surface quality of modular tiles 
2-12  EN 14618:2005, Agglomerated stone – Terminology and classification 
 2-13  EN ISO 10456, Building materials and products – Hygrothermal properties –Tabulated 
design values and procedures for determining declared and design thermal values (ISO 
10456:2007) 
2-14 EN ISO 13787, Thermal insulation products for building equipment and industrial 
installations –Determination of declared thermal conductivity (ISO 13787:2003) 

 
  

  اصطالحات و تعاريف    3
و تعاريف زير  اصطالحات 12- 2بنددر اين استاندارد، عالوه براصطالحات و تعاريف تعيين شده در استاندارد 

  :كار مي رودنيز به
  
3 -1  

  آگلومرهسنگ 
چسب ساخته  ها وافزودني ،)داراي منشا سنگ طبيعي اساساً(ها اي صنعتي كه از مخلوط سنگدانهفرآورده

  .باشد) در درصدهاي مختلف(تواند رزين، سيمان هيدروليك يا مخلوطي از هردوسب ميشده است، چ
  
3 -2  

  اسلب
 .است 8 تا1 آن عرض بهطول  كه نسبت با سطح تخت صيقل يافته، اي فرآورده

3-1  
   ميز و كابينت آشپزخانه يرويهاسلب  

بـراي   بريـده شـده  هاي به اندازه رشاز برش مستقيم قالب يا ب تواند از برش بلوك،كه مي مسطح ي استاسلب
  .نصب شود ثابتبر روي سازه و بصورت مكانيكي يا بوسيله چسب  هدميز و كابينت تهيه ش

  .دنآيها و پرداخت سطح بدست ميبا حذف لبه مستقيما از قالب  ،بلوك از برش هاي درشتآوردهفر-يادآوري
رواداري و كـارايي آنهـا در محـدوده مسـئوليت      ركيباتي استفاده شود كه،تواند در ساخت تهاي به اندازه برش يافته ميفرآورده

  .گيردقرار نمي آگلومرهاسلب هاي سنگ  توليدكننده
  



٣ 
 

3-2  
  ميز و كابينت آشپزخانه رويهاسلب ابعاد  

را  1شـكل  .(شـود متر ارائه مـي  يميل حسبابعاد بر . براي استفاده در تزئينات dو ضخامت  bو عرض   Lطول 
  )ببينيد

 

 
 

  اسلبابعاد يك  - 1شكل 
  

 الزامات    4

  الزامات خصوصيات هندسي    4-1
  كليات    4-1-1

انـدازه  . هـاي الـزام شـده قـرار بگيرنـد     گيري شده واحدهاي منفرد بايد در محدوده رواداريكليه مقادير اندازه
  .ام شودگيري خطي انجبراي اندازه  mm 1/ 0گيري بايد بوسيله كوليس يا ابزار مناسب ديگر تا تقريب 

   الزامات ضخامت  4-1-2
  . داشته باشداز ضخامت اسمي   mm 2/ 1±بيش از  ، اختالفي نبايد ضخامت

ضـخامت  . آمـده اسـت  اندازه كامـل اسـلب بدسـت     ازباشد كه مقاديري  تحليل تجزيه  و نتيجهبايد ضخامت 
  .دطول اسلب باش مترهر  به ازاءگيري اسمي بايد نتيجه سه اندازه

هـاي اسـلب قابـل    كه لبهاين موضوع بويژه زماني . تري را اظهار كندتواند رواداري سختگيرانهمي توليد كننده
  .مهم است رويت باشد،
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  الزامات مسطح بودن 4-1-3
نبايـد بـيش از    و در عـرض  از طـول اسـلب   mm4از  كمتر در طول اسلب انحراف از مسطح بودن سطح نبايد

mm2 بيشتر باشد.  
عيت ، وقتي كه اسلب در وضـ )نه قطرها(طول و عرض  در امتداد تمامبودن بايد در بخش مياني اسلب مسطح 

  .افقي است، اندازه گرفته شود
  هاي درشتوردهآالزامات طول و عرض فر 4-1-4

  .باشد 1طول و عرض نبايد بيش از اندازه اسمي ارائه شده در جدول انحراف 
  .تري را اظهار كنديرانهتواند رواداري سختگمي توليدكننده

  
  هاي طول و عرضرواداري- 1جدول 

  طول و عرض اسمي
  mmبرحسب 

  هارواداري
  mmبرحسب 

  - 20، + 10  )طول اسمي(3060تا 1850از            
  - 15، + 10  )عرض اسمي(1400تا 1250از          
   ر مناسب محاسبه شودها بايد بطورواداري اسمي) هاي(و عرض) ها(براي ديگر  طول -يادآوري

  
  
  )هاي به اندازه بريده شدهفقط براي فرآورده(هاي ويژهالزامات شكل 4-1-5

رواداري مجاز در هر . با اشكال الزام شده بررسي شوند ه شدنيا نامنظم بايد براي برآورد ويژه با اشكال قطعات
  .گيري شودتواند بوسيله الگوي مناسبي اندازهباشد كه مي mm 2/ 1±بايد نقطه 
  .تري را اظهار كندتواند رواداري سختگيرانهميكننده توليد

  
  الزامات پرداخت سطح 4-2
  كليات 4-2-1

 كل سطح مـورد  90%يكنواختي بايد حداقل . هاي اسلب توسعه يابدبايد بطور يكنواخت تا لبه سطوح پرداخت
  .را تضمين كند نظر
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  .ري را اظهار كندتتواند رواداري سختگيرانهمي توليد كننده
  الزامات سطح بعد از پرداخت 4-2-2

اي كه تابعي از فرآيند پرداخت باشد و بايد اين كـار بـه نحـوي    د ظاهري منظم داشته باشد به گونهسطوح باي
بعنوان مثال بايد نمونه هايي از سوي تامين كننده (  تامين كندانجام شود كه شفافيت ادعا شده در ساخت را 

  ).دعا شده واقعا صحت داردتحويل داده شود كه مشخص شود شفافيت ابه فروشنده 
ظاهري با اطمينان ساخته بدست آيد تا  گيريقالبتواند بطور مستقيم بوسيله زبري سطح قابل روءيت مي

   .عرضه كند ، شده را
  :سطوح به قرار زير مي باشد  هاينمونه هايي از پرداخت

  )آيندبدست ميپاشي عمل ماسهبوسيله  :بعنوان مثال(  1شده پاشيماسه سطوح  -

 )دارد، بدست مي آيند F200 زبري با اندازه ايساينده صفحه :بعنوان مثال(  2نرمسطوح  -

دارد، بدست   F400 زبري با اندازهاي ساينده صفحه: عنوان مثالب(  3صيقليمات يا نيمهسطوحي  -
 )آيندمي

 )دهندصيقل مياي سايندهبوسيله  :وان مثالبعن( 4صيقل يافته كامالسطوح  -

  )آيندقلم كاري يا خلق هنري بدست ميبا (  5سطح با ظاهر ويژه -

بندي بسيار با دانه راي سطوحب. دبايد توسط توليدكننده اظهار شو انجام شوداگر انواع ديگر پرداخت سطوح 
درجه كمي از صيقل انتظار  ،محصول توجه به رنگ با ،كامالً صيقل خورده شده و سطوح  ماتوح ، سطريز

  .مي رود
  
  كه در معرض ديد قرار نداردبراي سطحي  الزامات 3- 4-2

ها در محدوده يا بريدگي هاي كوچكترك. نيست بايد ظاهري منظم داشته باشد ديد سطحي كه در معرض
  .ها مجاز هستنداسلب لبهمتر از سانتي 10

 پشت اسلب كاليبره شده حداكثر زبري سطح باشد،ديد نمي ي كه در معرضزماني كه پرداخت براي سطح
  . باشد بيشتر مترميلي 5/0نبايد از 

  
  ميز و كابينت آشپزخانه رويه براي آگلومرههاي خصوصيات سنگ 5
  گذاري نام 1- 5

                                                 
1- Sandblasted  
2-Fine ground surfaces  
3- Honed finished surfaces 
4- Highly polished surfaces 
5- Structrured aspect 
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-2د بنبه استاندارد .(باشدها و نوع دانه ميجاري، نوع رزيننامگذاري نشان دهنده نام تجاري محصول، نوع ت
  )مراجعه كنيد 12
  شكل ظاهري  2- 5

رنگ، الگوي رگه، ساختار فيزيكي و پرداخت  :خصوصياتي از قبيل. اين خصوصيت بايد هميشه اظهار شود
   سطح

واضح شناسايي شود بعنوان مثال بوسيله گستره نمونه برداري انتخاب شده مورد بطور بايد  آگلومرهسنگ 
هاي زيبايي ظاهري مجاز است، به شرط اينكه هم جنبه گونه تنوع درركننده و خريدار هفق توسط تأمينتوا

  .ها نداشته باشداينكه اثر معكوس روي كارآيي اسلب هماظهار شود و  آگلومرههاي مربوط به انواع سنگ
  

  پذيرشنمونه مرجع، بازرسي چشمي و معيارهاي   3- 5
و نشان باشد  در اندازه هاي مناسب ومرهآگلسنگ  كافي از قطعاتيك نمونه مرجع بايستي شامل تعداد 

متر مربع باشد  01/0 بعاد هر يك از قطعات حداقل بايدا. باشدسنگ  1از عمل پرداختكلي دهنده ظاهر
 مقدارممكن است بيش از اين  اما. باشدمي سطح در مربع متر 25/0مربع و متر 01/0معمول بين  مقادير(

رنگ، الگوي رگه، ساختار فيزيكي و پرداخت سطح را مشخص ربوط به م اي از ظاهر كليو بايد گستره) ندباش
  . نمايد

د شـو  ه و آنچه كه توليد و تـأمين مـي  و تشابه صد درصد بين خود نمون دقيقنمونه مرجع متضمن يكنواختي 
تمـام   ).ممكن است اغلب بدليل طبيعت مواد خـام رخ داده باشـد   2پذيريرنگ ت دربراي مثال تغييرا( نيست
 آگلـومره اي از سـنگ   به عنوان گونـه  اسلب با نمونه مرجع بايد زيبايي شناختي بين الگويهاي موجود  تتفاو

تلقي  فرآوردهبراي رد كردن  دليليبنابراين نبايد  .اسلبتلقي شوند و نه به عنوان نقص و يا اشكال در ساخت 
از بين  آگلومرهسنگ  معمول الگويد شاند و باعث شونوبپرا  اسلبدرصد سطح  15بيشتر از ، مگر اينكه شوند
  .برود

نمونه مرجع به صورت عمودي در برابر  با قرار دادن بايدتوليد شده و نمونه مرجع  اسلبهر گونه مقايسه بين 
اسلب مورد مقايسه قرار بگيرنـد  اين دو  نور طبيعيو از فاصله دو متري و در زير  انجام شودتوليد شده  اسلب
  .ثبت شود ه ساخته شده سنگ وجود دارد بايدر نمونگونه تفاوت كه دو هر

  . مورد ارزيابي قرار گيرندو غيره قطعات سنگ بايستي در شرايط مشابه از نظر رطوبت، خشكي هوا و نور  -يادآوري

شـده و   مـات  ،نـرم ح وكه نمونه داراي سط موارديدر( براقيتپذيري و مقدار رنگاين روش، تفاوت در  مطابق
   .گيرداندازه گرفته شده در شش نقطه بايد مورد ارزيابي قرار ) باشدرده صيقل خو كامال

  
  

                                                 
1 -Finished work 
2 -Tonality 
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  واكنش در برابر آتش 5-4
شوند، بايد اظهار ميها بطور منظم در نواحي در معرض آتش استفاده اين خصوصيت هميشه زماني كه اسلب

  .اظهار شود نيز موارد در سايرممكن است و  .شود
مواد آلي  داراي، باشدتر ، هر كدام كه سنگينييا حجم يجرم 1%يي كه بيش از بجز آنها( آگلومرههاي سنگ
  .دسته بندي مي شوند A1به عنوان واكنش در برابر آتش رده  )دنتوزيع شده باش همگنبطور 

مواد آلي  دارايتر باشد، ، هر كدام كه سنگين جرمي يا حجمي 1%كه داراي بيش از  آگلومرههاي  براي سنگ
مطـابق بـا    ، واكنش در برابر آتش بايد باشد در معرض آتش آنها و كاربرد نهايي ودهن توزيع شده ببطور همگ
   .دبندي قرار بگير مورد آزمون و رده  1-2بند استاندارد 

  
  چگالي ظاهري و جذب آب 5-5

ن قـرار  مـورد آزمـو   4-2بند  استاندارد بوده و طبق 2الزامات جدول بايد مطابق با چگالي ظاهري و جذب آب
  .و نتايج نيز مطابق آن بيان شود گيرد

  
  مقاومت خمشي 5-6

و نتايج نيز مطابق  تعيين شود  5-2بند  استاندارد بوده و طبق 2مطابق با الزامات جدولبايد  مقاومت خمشي
  .آن بيان شود

  
  حرارتيهدايت  5-7

چگالي بايـد مطـابق بـا روش     .شود اظهارچگالي مواد يا بوسيله هدايت الكتريكي  بوسيلهبايد  حرارتيهدايت 
بند استاندارد بوده و طبق  2مطابق با الزامات جدولبايد  حرارتياظهار شود و هدايت  56-5بيان شده در بند 

  .مطابق با آن بيان شودنتايج آزمون شده و  14-2بند اظهار شود يا مطابق با  2-13
  
  حرارتيمقاومت در برابر شوك  5-8

تعيين شود  6-2بند استاندارد  بوده و طبق 2با الزامات جدولهاي حرارتي بايد مطابق مقاومت در برابر چرخه
  .مطابق با آن بيان شودحاصل نتايج و 
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  مقاومت در برابر ضربه  5-9
نتـايج  تعيـين شـود و    7-2بنـد   اسـتاندارد  بوده و طبق  2با الزامات جدولمقاومت در برابر ضربه بايد مطابق 

  .بيان شود مطابق با آنحاصل 
  
  مقاومت در برابر مواد شيميايي 5-10

تعيـين شـود و    8-2بنـد   استانداردبوده و طبق  2الزامات جدولشيميايي بايد مطابق با  موادمقاومت در برابر 
  .مطابق با آن بيان شودنتايج حاصل 

  
  خطي  حرارتيضريب انبساط   5-11

ه اسلب به علت تغييرات حرارتي در معرض تغييرات ابعـاد  هرگاه كه در متن قرارداد تقاضا شده باشد و يا اينك
  . باشد، اين خصوصيت بايد اظهار شود

با اسـتفاده از روش آزمـون ارائـه شـده در      بوده و 2مطابق با الزامات جدول خطي بايد حرارتيضريب انبساط 
  .مطابق با آن بيان شودنتايج حاصل و تعيين شود  9-2بند استاندارد 

  
  الكتريكي مقاومت  5-12

بنـد  ه شده در استاندارد يبا استفاده از روش آزمون ارابوده و  2مطابق با الزامات جدولمقاومت الكتريكي بايد 
  .مطابق با آن بيان شودنتايج حاصل و تعيين شود 2-10
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  به اندازه بريده شده هاي آگلومرهالزامات سنگ - 2جدول 
  

  الزامات آزمون    خواص رديف
  

  
  زمونروش آ

  )استاندارد طبق(
 b  05/0 EN14617-1 وزني به درصد حداكثر جذب آب  1

2  bحداقل چگالي برحسب   kg/m3   %1± مقدار اسمي  EN14617-1 

متر ضخامت به ازاء هر سانتي  bمقاومت در برابر ضربه  3
 ژول 2حداقل

EN14617-9 

 b   Mpa    200 EN14617-15حداقل مقاومت فشاري  4

   aمت خمشيحداقل مقاو  5
Mpa  

40  
 

EN14617-2 

 aمقاومت در برابر سايش قلحدا  6
 mm32:طول

  mm3 275 :حجم
EN14617-4 

 

  3996 استاندارد ملي  6حداقل  bسختي موس  7

  مقاومت در برابر لك پذيري  8
  bدر مقياس درجه

 14093 استاندارد ملي  3بزرگتر يا مساوي

  b  C4  EN14617-10مقاومت در برابر مواد شيميايي  9

10  
مقاومت در 
برابرشوك 

  bحرارتي

  هيچ نقصي مشاهده نشود  چرخه 10بعد از  10-1

EN14617-6 10-2 05/0% حداكثر  كاهش در جرم  

  10%حداكثر  كاهش در مقاومت خمشي 10-3
 14093 استاندارد ملي 3بزرگتر يا مساوي  bمقاومت در برابر آب جوش و بخار آب  11

  bشمقاومت در برابر آت  12
A1رده   1%از داراي مواد آلي كمتر 12-1

 e  
  8299 استاندارد ملي

   Bيا رده  A2 يا A1 رده  1%بيش از  داراي مواد آلي 12-2
 14093 استاندارد ملي 3بزرگتر يا مساوي  bمقاومت در برابر آتش سيگار  13

 EN13787  مقدار اظهار شده  cهدايت حرارتي  14
EN10456 

 EN14617-13مقدار اظهار شده  cيمقاومت الكتريك  15

 EN14617-11مقدار اظهار شده  cضريب انبساط حرارتي خطي  16
a ها كاربرد نداردانجام اين آزمون براي اسلب  
bاين خصوصيت بايد هميشه اظهار شود.  
c انجام اين آزمون براي صدور گواهي توسط شخص ثالث ضروري نيست  
e  معرض آتش هستندبراي اسلب هايي كه بطور منظم در  
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  بنديگذاري و بستهگذاري، برچسبنشانه   6
سـنگ   نـام  ،همـراه  اسناد  يا/و بسته بندي يا/بوسيله برچسب و حداقل دهر محموله باي، براي شناسايي  6-1

  .)14-2بند  استاندارد طبق( شودمشخص  آگلومره
  .دها قبل از بسته بندي و حمل بايستي پاك و تميز شون اسلب  6-2
  . بايد مورد استفاده قرار بگيرندنهستند، لكه يا خش  دارايها و نوارهايي كه  بسته  6-3
  . دكه همراه با محموله است ذكر شوگونه اطالعات ديگر بايستي با اسنادي ابعاد، مقادير و هر  6-4
ـ  ها بايستي كافي باشد تا بتوان محصوالت تحويل داده شده را بر اساس تعداد برچسب  6-5 وع بسـته بنـدي   ن

  .آنها شناسايي نمود
 شدن دارلكه مستعدهايي كه  اسلب. محافظت شوند يمناسببا وسايل  بايد ،پرداخت شده حساسسطوح  6-7

  .بايد مورد توجه خاصي قرار بگيرند ،هستند
  .بندي ارائه كندبايد اطالعاتي درباره بسته توليد كننده 6-8
  :گذاري شودوسيله رنگ ثابت و قابل رويت بصورت زير نشانههاي حاوي محصول بايد به بسته 6-9
  )در صورت اخذ پروانه كاربرد عالمت استاندارد(ارجاع به اين استاندارد ملي 6-9-1
  تجاري و آدرس توليد كننده نشاننام و  6-9-1
  اسمي ابعاد 6-9-1
  )در محيط آشپزخانه بعنوان كابينت يا مصارف تزئيني ديگر(نوع مصرف 6-9-1
يـا اسـناد    بنديكننده بر روي بستههاي مصرف توسط توليدمالحظات و محدوديت :مالحظات مصرف 6-9-1

حتماً از پد محافظ دمايي براي قـرار دادن ظـروف داغ روي ايـن سـطوح      :بعنوان مثال.(بايد اعالم شود همراه
  ).استفاده نمايد

  مساحت تقريبي 6-9-1
  و تاريخ توليد نوع سنگ 6-9-1
  
 ق باطيابي انارز 7

  ليك ارزيابي انطباق و قواعد 7-1
 توسـط خـود توليدكننـده    اوليه ون نوعيبوسيله آزم بايد ،قبولي با الزامات اين استاندارد و با مقادير بيان شده

 آن را اعمـال نمايـد و نتـايج    را بطور دائمي توليد كارخانه كنترل بايد توليد كنندهو عالوه بر اين،  اثبات شود
  . كندثبت 

   آگلومرهآزمون نوعي اوليه براي خصوصيات مواد  سنگ   7-2
  :)3مطابق با جدول شماره ( انجام شود توسط خود توليدكننده بايد آگلومرهتوليد سنگ  آزمون نوعي اوليه

  .آگلومرهجديد سنگ  براي اثبات قبولي با اين استاندارد يا در شروع توليد فرآورده -
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صورت پذيرد كه از طريق چشمي قابل تعيين باشـد و يـا    قابل توجه  غييراتيد، تيند تولآهنگامي كه در فر -
  . مشاهده شود FPC1در نتايج  قابل توجه تغييرات
گيـري شـده    مشـابه، خصوصـيات انـدازه    مواد و فرآورده( هاي انجام شده قبلي با شرايط اين استاندارد آزمون

  . استفاده قرار بگيرند توانند مورد مي) برداري مشابهنمونه هاي مشابه، دستورالعمل هاي آزمون مشابه با روش
تاييد شده باشد، مشروط بر اينكـه   ،هاتهيه شده با اسلب "گزارش آزمون "ارزيابي مقادير ممكن است بوسيله

  .هاي آزمون اين استاندارد انجام شده باشدها مطابق با الزامات و روشآزمون
  .اين استاندارد ارجاع داده شده است، بيان شود 5و  4ق آنچه كه در بندهايهاي منتخب بايد طبنتايج آزمون

  آزمون نوعي اوليهبراي  خصوصياتفهرست  -3جدول 
بندهاي فرعي براي
  ونروش آزم  خصوصيات  قابليت كاربرد

 EN 14617-16  خصوصيات هندسي 4-1

 EN 14618  گذارينام 5-2

  چشمي   شكل ظاهري  5-3

5-5  

  ر آتشواكنش در براب
 1%كه بيش از  آگلومرهفقط براي سنگ (

تر باشد، جرمي يا حجمي، هر كدام كه سنگين
 )داراي مواد آلي بطور همگن توزيع شده باشند

  8299استاندارد ملي ايران شماره 

 EN 14617-1  ظاهري و جذب آب چگالي  5-6

 EN 14617-2  شيخممقاومت   5-7

  حرارتيهدايت   5-8
EN 14617-1  
EN ISO13787 يا  

 EN ISO10456 
  E414617-6  حرارتيمقاومت در برابر شوك   5-9
  EN 14617-9  مقاومت در برابر ضربه  5-10
   EN 14617-10  مقاومت شيميايي  5-11
 EN 14617-11  ضريب انبساط گرمايي خطي  5-12

  EN14617-13  مقاومت الكتريكي  5-13
  

  شده توسط  توليد كننده هاي انجامآزمون– (FPC)كنترل توليد كارخانه  7-3
شـت  ادهـا بر تعداد كـافي نمونـه   .بايد با رويه مناسب و دقيق انجام شود  FPCبرداري براينمونه  7-3-1

 آگلـومره هـاي سـنگ   اندازه مناسب نمونه شاهد و خصوصيات اسـلب . شود تا تخمين خوبي از بهر بدست آيد
  .هاي آن بهر وجود داردآن فرآوردهبراي آزمون بايد از بهري برداشت شود قصد استفاده از 

                                                 
1 -Factory production control 
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توليـد كننـده   . هاي انجام شده بوسيله توليد كننده بخشي از فرايند كنترل كارخانه اسـت آزمون 7-3-2
-نتايج حاصل از آزمون. باشد 4تكرار كنترل بايد مطابق جدول. بايد كنترل توليد داخلي پايداري را بكار گيرد

  .اين استاندارد باشد 5و  4انگر انطباق با الزامات اظهار شده در بندهاي بايد بي FPCهاي انجام شده در طول 
  هاي كنترل براي كنترل توليد كارخانهدوره -43جدول

 بندهاي فرعي
براي  مرجع 

  قابليت كاربرد
  روش آزمون  دوره كنترل  خصوصيات

4-1-3 

4-2  
5-2  
5-3  

  ابعاد
  شكل و اندازه
  پرداخت سطح
  شكل ظاهري

  aدهر بهر از تولي
  

EN 14617-16  
EN 14617-16 

 چشمي

  چشمي

5-6  
5-7  

  جذب آب
  حداقل سالي يكبار  خمشيمقاومت 

  
EN 14617-1 
EN 14617-2 

 EN 14617-10  مقاومت شيميايي  4-2-5

4-2-8  
واكنش در برابر آتش براي 

اي كه داراي مواد  سنگ فشرده
  درصد باشد 1آلي بيش از 

 aحداقل هر سه سال 
EM 13501-1b  

  ير خصوصيات سا 

كنترل شده و  بوسيله وارسي  FPCساير خصوصيات ديگربوسيله
مواد خام و فرايند توليد، در فراواني كافي براي حصول اطمينان از 

و قطعات سنگ در محدوده آزمون نوعي اوليه  هااينكه اسلب
توليدكننده  FPCهايي بايد در فراواني چنين وارسي. باقيمانده اند

  .شود بصورت دستي ثبت
a  ابعاد يا مقدار هر بهر از توليد بايد توسط توليد كننده تعيين شود و توليد روزانه، مقدار كاالي تحويل شده و مقصد نهايي

 .بايد مشخص شودحجم توليد شده اسلب 

  
  :حداقل اطالعاتي كه بايد توسط توليد كننده ارائه شود 7-3-3
  . فرآورده مورد آزمونشناسايي  7-3-3-1
  :شاملعات نمونه برداري اطال 3-2- 3- 7

  برداري،محل نمونه -الف 

 ي از توليد كه  نمونه برداري شده،بهرشناسايي   - ب

 زماني نمونه برداري، هاي دوره -پ

  ،اندازه و تعداد نمونه ها  - ت
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  . مورد استفاده ونآزم هايروش  3-3- 3- 7
  . انجام شده هايآزموننتايج   3-4- 3- 7
   .ايلوس )يواسنج(براسيونيكالثبت   3-5- 3- 7
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  
  


