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ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Στην παρούσα εργασία, περιγράφεται αξιολόγηση των κριτηρίων συµµόρφωσης της
θλιπτικής αντοχής του ΕΝ 206-1 µε βάση την τεχνική των καµπυλών λειτουργίας. Ακολουθήθηκαν
µεθοδολογίες τόσο αναλυτικής λύσης όσο και προσοµοίωσης. Συµπεραίνεται ότι κατά την αρχική
περίοδο ο παραγωγός πρέπει να σχεδιάσει ένα αρκετά υψηλό στόχο αντοχής, ώστε να διαθέτει
υψηλή πιθανότητα αποδοχής του προϊόντος. Αντίθετα κατά την συνεχή παραγωγή ένας στόχος 2-3
Mpa µικρότερος παρέχει την ίδια πιθανότητα αποδοχής. Ένα οριακό σκυρόδεµα εµφανίζει
σηµαντικά µεγαλύτερη πιθανότητα αποδοχής κατά την συνεχή περίοδο από αυτή της αρχικής. Τα
κριτήρια ταυτοποίησης είναι ιδιαίτερα χαλαρά, κινούµενα συνεχώς σε ανασφαλή για τον πελάτη
περιοχή, εφόσον ένα οριακό σκυρόδεµα γίνεται αποδεκτό µε πιθανότητα 98%.
1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το πρότυπο ΕΝ 206-1 εισάγει την έννοια του αυτοελέγχου στο παραδιδόµενο σκυρόδεµα και των
κριτηρίων συµµόρφωσης όσον αφορά τις υπό έλεγχο ιδιότητες. Στόχος της παρούσας εργασίας
είναι να αξιολογήσει τα κριτήρια συµµόρφωσης (conformity criteria) αυτοελέγχου του παραγωγού
όσον αφορά την θλιπτική αντοχή – παράγραφος 8.2.1.3 του προτύπου - καθώς και τα κριτήρια
ταυτοποίησης (Identity criteria) του παραρτήµατος Β του προτύπου. Επιπλέον στόχος είναι να
συγκρίνει τα παραπάνω κριτήρια µε τα κριτήρια συµµόρφωσης του Κανονισµού Τεχνολογίας
Σκυροδέµατος. Η τεχνική η οποία ακολουθήθηκε ήταν αυτή της καµπύλης λειτουργίας κάθε
κριτηρίου ( operating curve - OC). Ως εργαλεία για την κατασκευή της καµπύλης λειτουργίας ενός
κριτηρίου χρησιµοποιήθηκαν
Το πρότυπο ISO 3951:1989
Αναλυτική λύση µε χρήση κανονικής κατανοµής
Η τεχνική της προσοµοίωσης για δεδοµένα τα οποία δεν εµφανίζουν αυτοσυσχέτιση. Στην
περίπτωση αυτή τα αποτελέσµατα συγκρίθηκαν είτε µε την θεωρητική λύση είτε µε τις καµπύλες
λειτουργίας που δίνονται µε βάση το πρότυπο ISO 3951:1989.
2 ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΣ
2.1 Ορισµός της καµπύλης λειτουργίας
Έστω ένας πληθυσµός σκυροδέµατος, ο οποίος έχει ένα ποσοστό υποαντοχής a. Έστω ότι στον
πληθυσµό αυτό εφαρµόζεται ένα καθορισµένο κριτήριο συµµόρφωσης, π.χ. το κριτήριο Α του
ΚΤΣ-97. Η πιθανότητα µε την οποία η υπό έλεγχο µε βάση το αναφερθέν κριτήριο παρτίδα γίνεται
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αποδεκτή, αποτελεί την πιθανότητα αποδοχής, Pa. Η συνάρτηση µεταξύ του ποσοστού υποαντοχής
και της πιθανότητας αποδοχής αποτελεί την καµπύλη λειτουργίας του κριτηρίου 28 ηµερών.
Προφανώς όταν το ποσοστό υποαντοχής αυξάνει, η πιθανότητα αποδοχής αναµένεται να µειώνεται
Ένα παράδειγµα καµπύλης λειτουργίας δίνεται στο σχήµα 1. Κάθε κριτήριο θέτει ένα ποσοστό
υπονατοχής a0, συνήθως 5%, για το οποίο όταν a < a0 το προϊόν είναι αποδεκτό, ενώ στην αντίθετη
περίπτωση δεν είναι. Όσο πιο κάθετη είναι η καµπύλη λειτουργίας γύρω από αυτό το ποσοστό,
τόσο αυξάνει η διακριτική ικανότητα του κριτηρίου. Ως διακύβευση παραγωγού, σφάλµα τύπου Ι,
θεωρείται η περίπτωση που ένα συµµορφούµενο στην πραγµατικότητα προϊόν, σύµφωνα µε το
εφαρµοζόµενο κριτήριο θεωρείται µη συµµορφούµενο. Στην περίπτωση αυτή πάσχει ο παραγωγός.
Για a < a0 η διακύβευση τύπου Ι είναι 100- Pa . Ως διακύβευση πελάτη, σφάλµα τύπου ΙΙ θεωρείται
η αντίθετη περίπτωση που ένα µη συµµορφούµενο στην πραγµατικότητα προϊόν, σύµφωνα µε το
εφαρµοζόµενο κριτήριο θεωρείται συµµορφούµενο Στην περίπτωση αυτή πάσχει ο πελάτης. Για a
> a0 η διακύβευση τύπου ΙΙ είναι Pa
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Σχήµα 1. Παράδειγµα καµπύλης λειτουργίας

2.2 Τύποι κριτηρίων
Μελετήθηκαν οι παρακάτω τύποι κριτηρίων:
Τύπος 1:
−

X

N

≥ f ck + k 1

X i ≥ f ck − k 2

(1)
(2)

Τύπος 2:
−

≥ f ck + λ s

(3)

X i ≥ f ck − k 2

(4)

X

N

−

Όπου X N = η µέση τιµή Ν δοκιµίων, fck = η χαρακτηριστική αντοχή της κατηγορίας του
σκυροδέµατος, s = η τυπική απόκλιση των N δοκιµίων, Xi = µοναδική τιµή, k1,k2,λ = συντελεστές.
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Οι ανισότητες κάθε κριτηρίου είναι αλληλοεξαρτηµένες. Στην περίπτωση βέβαια που η τιµή της
σταθεράς k2 είναι αρκετά µεγάλη τότε ο δεύτερος κανόνας είναι ανενεργός. Η χαρακτηριστική
καµπύλη των κριτηρίων του τύπου 1 µπορεί να υπολογιστεί αναλυτικά µε χρήση κανονικής
κατανοµής όπως αναπτύχθηκε από τον Κουφόπουλο (1982). Η µεθοδολογία αυτή ακολουθήθηκε.
Όσον αφορά τα κριτήρια του τύπου 2, η καµπύλη λειτουργίας του πρώτου κανόνα δίνεται από «µη
κεντρική κατανοµή t» (Κόλιας (1979) Αιτιολογική έκθεση Κανονισµού Τεχνολογίας
Σκυροδέµατος (1985)) και µπορεί να υπολογιστεί θεωρητικά, είτε από τους πίνακες του προτύπου
ISO 3951:1989. Επειδή τα κριτήρια τύπου 2 περιέχουν δύο εξαρτηµένες ανισότητες,
χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της προσοµοίωσης για δεδοµένα τα οποία δεν εµφανίζουν
αυτοσυσχέτιση και τα αποτελέσµατα συγκρίθηκαν είτε µε την θεωρητική λύση είτε µε καµπύλες
λειτουργίας που δίνονται στην βιβλιογραφία. Όσον αφορά την προσοµοίωση για την εφαρµογή
των τύπου 2 κριτηρίων ακολουθήθηκε η παρακάτω διαδικασία:
(1) Λήφθηκαν m = 200-250 ν-άδες τυχαίων αριθµών µε µέση τιµή 0 και επιθυµητή απόκλιση s.
(2) Προστέθηκε σε κάθε προκύπτον αποτέλεσµα επιθυµητή τιµή fck .
(3) Από τα m×n αποτελέσµατα υπολογίστηκαν αυτά που εµφανίζουν αντοχή µικρότερη του fck και
υπολογίστηκε το ποσοστό υποαντοχής, a.
(4) Εφαρµόστηκε η εξίσωση (3) σε κάθε ν-άδα και υπολογίστηκε το ποσοστό των οµάδων που δεν
συµµορφώνονται µε τον κανόνα αυτό.
(5) Εφαρµόστηκε η εξίσωση (4) στα µεµονωµένα αποτελέσµατα της κάθε ν-άδας και
υπολογίστηκε το ποσοστό των µη συµµορφούµενων οµάδων.
(6) Οι συνολικά µη αποδεκτές οµάδες, ως κλάσµα % β, αποτελούν την ένωση των δύο συνόλων.
(7) Υπολογίστηκε µε βάση το βήµα (6) η πιθανότητα αποδοχής Pa=100-β.
2.3 Κριτήρια συµµόρφωσης ΚΤΣ – 97 και ΕΝ 206-1
Όλα τα κριτήρια συµµόρφωσης περιγράφονται µέσω των κριτηρίων τύπου 1 ή 2 της παραγράφου
2.2 µε διαφορετικά όµως Ν, λ, k1, k2. Για τα κριτήρια λοιπόν Α έως Ε του ΚΤΣ – 97 ισχύουν τα
εξής:
Κριτήριο Α:
Κριτήριο B:
Κριτήριο Γ:
Κριτήριο ∆:
Κριτήριο Ε:

Τύπος 2
Ν = 6, λ = 1.6, k2 = 2
Τύπος 2
Ν = 12, λ = 1.57, k2 = 3
Τύπος 2
Ν = 12, λ = 1.57, k2 = 3
Τύπος 2
Ν = 36, λ = 1.70 και Ν = 3, λ = 1.83 χωρίς εφαρµογή του κανόνα
µοναδικών τιµών.
Τύπος 1
Ν = 3, k1 = 3.7, k2 = 0

Όσον αφορά την συχνότητα δειγµατοληψίας και τα εφαρµοζόµενα κριτήρια σύµφωνα µε το ΕΝ
206-1, ισχύουν τα παρακάτω:
(α) Αρχική περίοδος
Ελάχιστη συχνότητα δειγµατοληψίας: Πρώτα 50 m3 , 3 δείγµατα. Μετά τα πρώτα 50 m3 , 1 /200
m3 ή 2/εβδοµάδα παραγωγής όταν διαθέτει πιστοποίηση ελέγχου παραγωγής, 1 /150 m3 ή 1/ηµέρα
παραγωγής όταν δεν διαθέτει πιστοποίηση ελέγχου παραγωγής. Η αρχική περίοδος επεκτείνεται
έως ότου ληφθούν το λιγότερο 35 αποτελέσµατα.
Κριτήρια συµµόρφωσης για θλιπτική αντοχή 28 ηµερών: Τύπος 1, Ν = 3, k1 = 4, k2 = 4. Άρα το
κριτήριο πρέπει να ικανοποιείται για το λιγότερο 12 συνεχείς τριάδες.
(β) Συνεχής παραγωγή
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Ελάχιστη συχνότητα δειγµατοληψίας: 1/400 m3 ή 1/εβδοµάδα παραγωγής όταν διαθέτει
πιστοποίηση ελέγχου παραγωγής, 1 /150 m3 ή 1/ηµέρα παραγωγής όταν δεν διαθέτει πιστοποίηση
ελέγχου παραγωγής
Κριτήρια συµµόρφωσης για θλιπτική αντοχή 28 ηµερών: Τύπος 2, Ν = 15, λ = 1.48, k2 = 4
Η αρχική τυπική απόκλιση θεωρείται γνωστή και λήφθηκε από τα τελευταία τουλάχιστον 35
δείγµατα σε µια περίοδο τουλάχιστον 3 µηνών πριν την περίοδο παραγωγής κατά την οποία
αξιολογείται η συµµόρφωση. Η τιµή αυτή ελέγχεται κατά την επόµενη περίοδο:
Μέθοδος 1:

Εάν η απόκλιση s15 δεν βρίσκεται στα όρια που δίνονται από την εξίσωση (5)

0.63σ ≤ s15 ≤ 1.37σ

(5)

Τότε:
- Επαναϋπολογίζεται η σ από τα τελευταία 35 δείγµατα
- Η συχνότητα δειγµατοληψίας αυξάνει για τα επόµενα 35 αποτελέσµατα σε αυτή που απαιτείται
για την αρχική περίοδο
Μέθοδος 2: Εκτίµηση από συνεχές σύστηµα (π.χ. Τεχνική χαρτών ελέγχου). Η ευαισθησία του
συστήµατος πρέπει να είναι τουλάχιστον ίδια µε την µέθοδο 1
(γ) Έλεγχος παραλαβής παρτίδας - ταυτοποίησης θλιπτικής αντοχής
Ο έλεγχος ταυτοποίησης πρέπει να αποδεικνύει εάν ένας όγκος σκυροδέµατος ανήκει στον ίδιο
στατιστικό πληθυσµό µε αυτόν που έχει επαληθευτεί ως συµµορφούµενος κατά την αξιολόγηση
συµµόρφωσης από τον παραγωγό.
Σκυρόδεµα που διαθέτει πιστοποίηση ελέγχου παραγωγής. Εφαρµογή κριτηρίων τύπου 1.
Ν = 1 Πρώτος κανόνας µη εφαρµόσιµος
N = 2-4
k1 = 1
N = 5-6
k1 = 2

k2 = 4
k2 = 4
k2 = 4

Σκυρόδεµα που δεν διαθέτει πιστοποίηση ελέγχου παραγωγής τουλάχιστον τρία δείγµατα και
εφαρµογή των κριτηρίων συµµόρφωσης αρχικής περιόδου
3 ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ
Για να επαληθευτούν τα αποτελέσµατα της προσοµοίωσης θεωρήθηκε περίπτωση κριτηρίου
συµµόρφωσης τύπου 2 για Ν = 15, λ = 1.48. Ο δεύτερος κανόνας µοναδικών τιµών δεν λήφθηκε
υπόψη. Τα αποτελέσµατα της προσοµοίωσης συγκρίθηκαν µε αυτά που προκύπτουν από την µη
κεντρική κατανοµή Student , όπως περιγράφεται στην βιβλιογραφία, και το πρότυπο ISO 3951,
Πίνακας ΙΙ-Α για Ν = 15, k = 1.47 και Πίνακας V-G-1. Τα αποτελέσµατα δίνονται στο σχήµα 2,
όπου έχουν θεωρηθεί άξονες πιθανοτήτων. Από το σχήµα προκύπτει ότι τα αποτελέσµατα της
προσοµοίωσης προσεγγίζουν επαρκέστατα την καµπύλη λειτουργίας, όπως αυτή υπολογίζεται
θεωρητικά µε µη κεντρική κατανοµή t και όπως δίνεται από το πρότυπο ISO 3951.
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Σχήµα 2. Επαλήθευση των αποτελεσµάτων της προσοµοίωσης

4 ΚΑΜΠΥΛΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΥ

4.1

Κατασκευή των καµπυλών λειτουργίας

Το κριτήριο της αρχικής περιόδου είναι Τύπου 1, απαιτείται να ικανοποιείται για 12 συνεχείς
τριάδες αποτελεσµάτων. Στην περίπτωση αυτή η καµπύλη λειτουργίας µπορεί να υπολογιστεί
αναλυτικά µε χρήση κανονικών κατανοµών . Το κριτήριο της συνεχούς παραγωγής είναι Τύπου 2.
Σύµφωνα µε το πρότυπο ως τυπική απόκλιση δεν λαµβάνεται η απόκλιση της 15άδας αλλά
υπολογίζεται αρχικά από 35 διαδοχικά δείγµατα και θεωρείται αυτή ως γνωστή απόκλιση του
πληθυσµού, σ. Εάν η απόκλιση της 15άδας βρίσκεται εντός των ορίων που δίνονται από τη σχέση
(5) οι υπολογισµοί συνεχίζονται µε το δεδοµένο σ. ∆ιαφορετικά υπολογίζεται νέα απόκλιση
πληθυσµού από την τελευταία 35άδα. Για την περίπτωση συνεχούς παραγωγής εφαρµόστηκαν τα
παρακάτω βήµατα για τον υπολογισµό των καµπυλών.
(1) Υπολογισµός µε προσοµοίωση για διάφορα επίπεδα απόκλισης για άγνωστη απόκλιση

πληθυσµού.
(2) Υπολογισµός µε βάση το πρότυπο ISO 3951 για άγνωστη απόκλιση. Η καµπύλη αυτή
αντιστοιχεί στο κριτήριο συνεχούς παραγωγής όταν η απόκλιση είναι µικρή και η εξίσωση
µεµονωµένων αποτελεσµάτων αδρανεί.
(3) Σύγκριση των αποτελεσµάτων των βηµάτων 1 και 2 και εύρεση του επιπέδου απόκλισης για το
οποίο η εξίσωση µεµονωµένων αποτελεσµάτων αρχίζει να γίνεται σηµαντική
(4) Υπολογισµός µε προσοµοίωση για απόκλιση υπολογιζόµενη εκ των προτέρων από 35άδα και
επαναϋπολογισµό της από τα τελευταία 35 δείγµατα σε περίπτωση που η απόκλιση της 15άδας δεν
ικανοποιεί την σχέση (5) .
Σε κάθε περίπτωση θεωρήθηκε ότι τα αποτελέσµατα δεν εµφανίζουν αυτοσυσχέτιση και είναι
µεταξύ τους ανεξάρτητα.
Στο σχήµα 3 δίνεται η καµπύλη λειτουργίας των κριτηρίων αρχικής περιόδου για επίπεδο
τυπικής απόκλισης πληθυσµού σ=3 και σ=5. Από το σχήµα συνάγονται τα εξής:
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Σχήµα 3. Κριτήρια συµµόρφωσης αρχικής περιόδου

Από το σχήµα συνάγεται ότι οι καµπύλες λειτουργίας της αρχικής περιόδου είναι ιδιαίτερα
δυσµενείς για τον παραγωγό, δηλ. εµφανίζουν υψηλό ποσοστό διακύβευσης τύπου Ι και µάλιστα
είναι δυσµενέστερες, όταν τα επίπεδα απόκλισης του παραγωγού είναι χαµηλά. Αντίθετα η
διακύβευση τύπου ΙΙ είναι χαµηλή. Έτσι για σ=5, Pa=33.5%, ενώ για σ=3, Pa=1.5%. Η αιτία της
εµφάνισης σηµαντικά χαµηλότερων πιθανοτήτων αποδοχής για χαµηλότερη τυπική απόκλιση,
είναι ότι για µικρά σ, η αποδεκτή µέση τιµή fcm είναι χαµηλότερη και έτσι ακόµα και για a=1%, η
πιθανότητα αποδοχής είναι µόλις 59%. Το γεγονός αυτό σηµαίνει πως κατά την αρχική παραγωγή,
πρέπει ο παραγωγός να σχεδιάσει στόχο αντοχής που να παρέχει ιδιαίτερα χαµηλό ποσοστό
υποαντοχής, ώστε να διαθέτει µια χαµηλή διακύβευση τύπου Ι.
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Σχήµα 4. Κριτήρια συµµόρφωσης συνεχούς παραγωγής

Στο σχήµα 4 δίνεται η σύγκριση των καµπυλών που προέκυψαν από τα βήµατα 1 και 2 που
περιγράφηκαν παραπάνω. Από το σχήµα 4 προκύπτει πως έως και τυπική απόκλιση 3, η επίδραση
της εξίσωσης µεµονωµένων αποτελεσµάτων είναι αµελητέα και το πρώτο κριτήριο είναι επαρκές.
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Σε σχέση µε την καµπύλη που υπολογίζεται αναλυτικά και που δεν περιέχει δεύτερο κανόνα– ISO
3951 – η προσοµοίωση δίνει ίδια αποτελέσµατα. Για σ>3 υπάρχει µια επίδραση του δεύτερου
κριτηρίου για χαµηλά ποσοστά υποαντοχής. Ακολουθεί σύγκριση της καµπύλης που προκύπτει
από το βήµα 1 και αυτής που προκύπτει από το βήµα 4. Πρέπει να σηµειωθεί ότι υπάρχει
οπωσδήποτε µια ασάφεια στο πρότυπο όσον αφορά τον υπολογισµό του σ από την 35άδα. Εάν ο
υπολογισµός γίνει µέσω της τυπικής απόκλισης s, τότε πιθανά αποτελέσµατα εκτός ορίων –
outliers – να επηρεάζουν δυσµενώς την απόκλιση. Ίσως απαιτείται χρήση R-chart κατά το πρότυπο
ISO 8258-1991.
H σύγκριση των βηµάτων 1 και 4 δίνεται στο σχήµα 5 για τυπική απόκλιση σ=3. Η καµπύλη
που προκύπτει µε γνωστή τυπική απόκλιση δίνει σηµαντικά µικρότερα ποσοστά αποδοχής από την
καµπύλη που προέκυψε για άγνωστη τυπική απόκλιση όταν το ποσοστό υποαντοχής είναι a>5%,
οπότε υπάρχει πιο µικρή διακύβευση για τον πελάτη. Από το άλλο µέρος για a<3%, δίνει ελαφρά
πιο µεγάλα ποσοστά, οπότε µειώνεται η διακύβευση του παραγωγού.
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Σχήµα 5. Καµπύλες λειτουργίας για άγνωστη τυπική απόκλιση και γνωστή εκ των προτέρων.

5. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΜΠΥΛΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΟΥΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Η σύγκριση των διαφόρων κανόνων που κρίνουν την ποιότητα του παραγόµενου σκυροδέµατος
οδήγησε στην δηµιουργία δύο περιοχών στο διάγραµµα της καµπύλης λειτουργίας: Της
αντιοικονοµικής – uneconomic region – και της ανασφαλούς – unsafe region. Οι περιοχές αυτές
εκφράστηκαν µέσω µαθηµατικής µορφοποίησης από τον Taerwe (1985).
Μετά την ολοκλήρωση των υπολογισµών απαιτείται να συγκριθούν µεταξύ τους οι καµπύλες
λειτουργίας των κριτηρίων που εφαρµόζονται στην αρχική περίοδο και κατά την συνεχή
παραγωγή. Θεωρήθηκε επίπεδο απόκλισης ίσο µε 3. Για την συνεχή παραγωγή λήφθηκε η
καµπύλη που υπολογίστηκε από το βήµα 4. O Taerwe εισήγαγε τους παρακάτω ορισµούς για την
ανασφαλή και αντιοικονοµική περιοχή:
Το όριο της ανασφαλούς περιοχής δίνεται από τη σχέση (6)
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a × Pa = 500

(6)

Το όριο της αντιοικονοµικής περιοχής δίνεται από τη σχέση (7)

a
= 0.05
100 − Pa

(7)

Εάν ένας κανόνας δίνει καµπύλη που διέρχεται µέσα από την ανασφαλή περιοχή, τότε η
προστασία που δίνει στον πελάτη είναι αρκετά ασθενής. Αντίθετα εάν η καµπύλη διέρχεται µέσα
από την αντιοικονοµική περιοχή, εξαναγκάζει τον παραγωγό να λειτουργεί µε πολύ χαµηλό
ποσοστό υποαντοχής και παρόλα αυτά να αποδέχεται σηµαντική διακύβευση.
Με βάση τα παραπάνω θα συγκριθούν τα κριτήρια αρχικής περιόδου και συνεχούς παραγωγής.
Θεωρείται επίπεδο τυπικής απόκλισης ίσο µε 3 και 5 για την αρχική περίοδο και 3 για την συνεχή.
Τα αποτελέσµατα δίνονται στο σχήµα 6.
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Σχήµα 6. Σύγκριση κριτηρίων αρχικής περιόδου και συνεχούς παραγωγής

Για σ=3 η καµπύλη αρχικής περιόδου κινείται σαφώς στην αντιοικονοµική περιοχή. Οι δύο
καµπύλες κινούνται µεταξύ ανασφαλούς και αντιοικονοµικής περιοχής. Η καµπύλη συνεχούς
λειτουργίας δίνει σηµαντικά µεγαλύτερες πιθανότητες αποδοχής από αυτή της αρχικής περιόδου.
Ένα οριακό σκυρόδεµα µε υποαντοχή 5% έχει έως και 33% πιθανότητα αποδοχής . Αντίθετα στην
συνεχή περίοδο έχει πιθανότητα αποδοχής 64%. Ένα ποσοστό υποαντοχής 2% δίνει µια
πιθανότητα αποδοχής έως και 78% για την αρχική περίοδο και 95% για την συνεχή παραγωγή. Το
παραπάνω σηµαίνει πως για απόκλιση σ=3 όσον αφορά την συνεχή παραγωγή ένα ποσοστό
υποαντοχής 2% παρέχει αρκετή ασφάλεια στον παραγωγό. Στην περίπτωση αυτή , απαιτείται να
σχεδιάζει µε περιθώριο:

k =

f cm − f ck

σ

= 2 .05
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8

Το παραπάνω περιθώριο αντιστοιχεί σε µια αντοχή 6 Mpa µεγαλύτερη από την fck. Κατά την
αρχική περίοδο και για επίπεδο τυπική απόκλισης σ=5, για πιθανότητα αποδοχής 95% απαιτείται
ποσοστό υποαντοχής µόνο 0.76%. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο παραγωγός να έχει σχεδιάσει µε
περιθώριο k=2.43, άρα αντοχή 12 Mpa µεγαλύτερη του fck. Στο σχήµα 7 δίνεται η µεταβολή του
περιθωρίου της µέσης τιµής από την fck συναρτήσει της τυπικής απόκλισης σ, για τα κριτήρια
αρχικής και συνεχούς παραγωγής.
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Σχήµα 7. Περιθώριο µέσης τιµής από την χαρακτηριστική συναρτήσει της τυπικής απόκλισης

Από το διάγραµµα 7 προκύπτει µία σχετική ασυνέπεια µεταξύ των κριτηρίων αρχικής περιόδου και
κανονικής λειτουργίας. Ενώ απαιτούνται ιδιαίτερα αυστηρά κριτήρια για την αρχική περίοδο στη
συνέχεια αυτά χαλαρώνουν και η µέση τιµή µπορεί να ελαττωθεί κατά 2-3 Mpa. Για λόγους
σύγκρισης δίνονται οι καµπύλες λειτουργίας των κριτηρίων συµµόρφωσης αρχικής και συνεχούς
περιόδου για το τσιµέντο σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ 197-1.
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Σχήµα 8. Σύγκριση κριτηρίων αρχικής περιόδου και συνεχούς παραγωγής τσιµέντου
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Από το σχήµα 8 προκύπτει, ότι αν και τα κριτήρια τσιµέντου είναι σηµαντικά πιο αυστηρά από τα
κριτήρια σκυροδέµατος, διαθέτουν µεγαλύτερη συνέπεια.
6 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝ 206-1
Τα κριτήρια ταυτοποίησης του ΕΝ 206-1 που περιλαµβάνουν 2-3 ή 5-6 δοκίµια συγκρίθηκαν µε τα
κριτήρια Α και Ε του ΚΤΣ που περιλαµβάνουν αντίστοιχο αριθµό δοκιµίων και τα αποτελέσµατα
φαίνονται στο σχήµα 9.
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Σχήµα 9. Σύγκριση των κριτηρίων ταυτοποίησης του ΕΝ 206-1 µε τα κριτήρια συµµόρφωσης του ΚΤΣ.

Από το σχήµα 10 προκύπτουν τα εξής:
Ένα οριακό σκυρόδεµα – 5% υποαντοχή - η µε ποσοστό υποαντοχής έως και 10% έχει πολύ
µεγάλη πιθανότητα να γίνει αποδεκτό σύµφωνα µε τα κριτήρια παραλαβής του ΕΝ 206-1. Οι
πιθανότητες αυτές είναι ~98% για a=5% έως και 90% για a=10%. Τα κριτήρια λοιπόν αυτά
κινούνται σαφώς στην ανασφαλή περιοχή σε αντίθεση µε τα κριτήρια του ΚΤΣ -97 που
βρίσκονταν διαρκώς στην ασφαλή και οικονοµική περιοχή. Το γεγονός αυτό είναι απαραίτητο να
συνδυαστεί µε το γεγονός ότι το σύστηµα ΕΝ 206-1 δεν αποτελεί σύστηµα κατηγορίας 1, όπου
τρίτος φορέας κάνει αξιολόγηση της συµµόρφωσης µε εξωτερική δειγµατοληψία και θέτει
κριτήρια ώστε να ελέγξει εάν:
1.
Ο πληθυσµός των εξωτερικών δειγµάτων ανήκει στον ίδιο πληθυσµό µε αυτόν του
αυτοελέγχου του παραγωγού – σύγκριση πληθυσµών Β και Α
2.
Τα αποτελέσµατα του παραγωγού στα εξωτερικά δείγµατα, δεν διαφέρουν σηµαντικά από
τα αποτελέσµατα ανεξάρτητου πιστοποιηµένου εργαστηρίου – σύγκριση πληθυσµών Β και C.
Στο παράρτηµα C και στην παράγραφο C.2.2.1 αναφέρεται ότι ο φορέας επιθεώρησης πρέπει να
διενεργεί εξωτερική δειγµατοληψία µε συχνότητα που θα καθορίσει αλλά δεν αναφέρεται µε ποια
κριτήρια θα γίνεται η αξιολόγηση σε σχέση µε τα αποτελέσµατα του παραγωγού.
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7 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στην παρούσα εργασία αξιολογήθηκαν τα κριτήρια συµµόρφωσης αυτοελέγχου του παραγωγού
καθώς και τα κριτήρια ταυτοποίησης, όσον αφορά την θλιπτική αντοχή του προτύπου ΕΝ 206-1 .
Επιπλέον συγκρίθηκαν τα παραπάνω κριτήρια µε τα κριτήρια συµµόρφωσης του Κανονισµού
Τεχνολογίας σκυροδέµατος. Η τεχνική η οποία ακολουθήθηκε ήταν αυτή της καµπύλης
λειτουργίας κάθε κριτηρίου ( operating curve - OC) για δεδοµένα τα οποία δεν εµφανίζουν
αυτοσυσχέτιση.
Όσον αφορά τα κριτήρια συµµόρφωσης αρχικής περιόδου προκύπτουν τα εξής: Ένα οριακό
σκυρόδεµα µε ποσοστό υποαντοχής a = 5% και τυπική απόκλιση σ=5 γίνεται αποδεκτό µε
πιθανότητα Pa = 33% και για σ=3, αντίστοιχα µε Pa = 1.5%. Το κριτήριο αυτό αφορά έλεγχο
τριάδων και συνολικά τουλάχιστον διαδοχικών 35 δοκιµίων άρα συµπεραίνουµε 12 διαδοχικών
τριάδων. Συµπεραίνεται ότι κατά την αρχική παραγωγή, πρέπει ο παραγωγός να σχεδιάσει στόχο
αντοχής που να παρέχει ιδιαίτερα χαµηλό ποσοστό υποαντοχής, ώστε να διαθέτει µια χαµηλή
διακύβευση τύπου Ι.
Όσον αφορά τα κριτήρια συµµόρφωσης συνεχούς παραγωγής, η εξίσωση ελέγχου µεµονωµένων
αποτελεσµάτων αρχίζει να γίνεται σηµαντική για επίπεδα απόκλισης σ>3, για χαµηλά ποσοστά
υποαντοχής. Η καµπύλη λειτουργίας της συνεχούς παραγωγής κινείται συνεχώς µεταξύ
αντιοικονοµής και ανασφαλούς περιοχής άρα γενικώς δεν λειτουργεί σε βάρος ούτε του
παραγωγού, ούτε του καταναλωτή.
Τα κριτήρια αρχικής περιόδου είναι σηµαντικά πιο αυστηρά από τα κριτήρια συνεχούς
παραγωγής και για το λόγο αυτό για πιθανότητα αποδοχής 95%, απαιτείται κατά την αρχική
περίοδο µέση αντοχή, 2-3 Mpa µεγαλύτερη από την απαιτούµενη κατά την συνεχή παραγωγή,
ανάλογα µε το ύψος της απόκλισης. Το γεγονός αυτό δηλώνει µια σχετική εσωτερική ασυνέπεια
µεταξύ των δύο τύπων κριτηρίων. Η καµπύλη λειτουργίας των κριτηρίων του τσιµέντου, που
δόθηκε για λόγους σύγκρισης, κινείται σε πολύ ασφαλέστερα για τον πελάτη όρια – που είναι ο
παραγωγός σκυροδέµατος - εφόσον ένα οριακό τσιµέντο µε 5% ποσοστό υποαντοχής, έχει µόνο
5% πιθανότητα να γίνει αποδεκτό. Επίσης τα κριτήρια αρχικής και συνεχούς περιόδου εµφανίζουν
µεγαλύτερη συνέπεια µεταξύ τους. Τα κριτήρια ταυτοποίησης του ΕΝ 206-1 κινούνται σαφώς
στην ανασφαλή περιοχή σε αντίθεση µε τα αντίστοιχα κριτήρια του ΚΤΣ -97 που βρίσκονταν
διαρκώς στην ασφαλή και οικονοµική περιοχή.
Η διερεύνηση των κριτηρίων µπορεί να επεκταθεί στην κατασκευή των καµπυλών λειτουργίας µε
βάση πραγµατικά δεδοµένα βιοµηχανικής παραγωγής σκυροδέµατος, τα οποία αναµένεται να
εµφανίζουν ένα ορισµένο βαθµό αυτοσυσχέτισης.
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