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ΠΔΡΙΛΗΦΗ: ηελ παξνύζα εξγαζία εθαξκόδεηαη εκηεκπεηξηθό κνληέιν
πξνζνκνίσζεο ηεο θακπύιεο δηαρσξηζκνύ δπλακηθνύ αεξνδηαρσξηζηή 3 εο
γεληάο ηνπ εξγνζηάζηνπ ηζηκέληνπ ΥΑΛΤΦ, ζηεξηγκέλν ζε ζεκαληηθό
αξηζκό πεηξακάησλ. Σα πεηξάκαηα ζρεδηάζηεθαλ ζε κηα επξεία θιίκαθα
ιεηηνπξγηθώλ παξακέηξσλ ηνπ θπθιώκαηνο άιεζεο. Η πξσηνηππία ηεο
εθαξκνγήο έγθεηηαη ζην γεγνλόο όηη νη παξάκεηξνη ηνπ πξνηύπνπ
ζπζρεηίζηεθαλ επηηπρώο κε ηηο παξακέηξνπο ιεηηνπξγίαο. Γηα ηνλ ιόγν
απηό κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ζηελ ηξέρνπζα ιεηηνπξγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
κύινπ ηζηκέληνπ, ζπκβάιινληαο ζηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο παξαγσγήο θαη
ηεο πνηόηεηαο, όζν θαη γηα ζρεδηαζηηθνύο ιόγνπο ζηελ πεξίπησζε
παξαγσγήο ελόο λένπ ηύπνπ ηζηκέληνπ.
1 ΔΙΑΓΧΓΗ

Σν πξόηππν ΔΝ 12620: 2002 «Αδξαλή γηα θπξόδεκα», έρεη σο αλαθνξά
ζρεηηθά κε ηε κέηξεζε ηνπ ηζνδπλάκνπ ηεο άκκνπ, ην πξόηππν ΔΝ 933-8:
1999 «Δθηίκεζε ησλ ιεπηώλ – Γνθηκή ηζνδπλάκνπ άκκνπ» Έσο ηώξα ε
δνθηκή ηνπ ηζνδπλάκνπ άκκνπ – ΙΑ ή SE - γηλόηαλ κε βάζε ηεο ASTM
κέζνδν, D 2419:1991. Η βαζηθέο δηαθνξέο κεηαμύ ησλ δύν κεζόδσλ είλαη
νη εμήο: Καηά ηελ ΔΝ 933-8 κέζνδν ιακβάλεηαη ην θιάζκα ηεο άκκνπ
δηεξρόκελν ζην θόζθηλν νπήο 2mm θαη επηηξέπεηαη λα έρεη πγξαζία έσο θαη
2%. Αληίζεηα θαηά ηελ ASTM κέζνδν, ιακβάλεηαη ην θιάζκα ην
δηεξρόκελν ζην θόζθηλν νπήο 4.75 mm, ην νπνίν πξέπεη επηπιένλ λα είλαη
μεξό. Βέβαηα ζην παξάξηεκα Α ηνπ ΔΝ 933-8, ην νπνίν είλαη ηππνπνηεηηθό,
επηηξέπεηαη λα ιακβάλεηαη ην θιάζκα ην δηεξρόκελν ζην θόζθηλν 4 mm,
ζηελ πεξίπησζε όκσο απηή ην απνηέιεζκα ηεο κέηξεζεο αλαθέξεηαη σο
SE4, ώζηε λα δηαθξίλεηαη από ην απνηέιεζκα πνπ πξνθύπηεη εάλ
εθαξκνζηεί ε κεζνδνινγία πνπ πεξηγξάθεηαη ζην θύξην θείκελν ηνπ
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πξνηύπνπ. Γεληθά όζν κεγαιύηεξε ε ηηκή ηνπ SE, ηόζν πνην κηθξό ην
πνζνζηό ησλ ιεπηώλ ηεο άκκνπ άξα θαη ησλ πηζαλά πεξηερόκελσλ
αξγηιηθώλ πξνζκίμεσλ. ηόρνο ηεο κειέηεο πνπ αθνινπζεί είλαη λα
δηεξεπλεζεί εάλ ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμύ ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δύν
κεηξήζεσλ. Λόγσ αθξηβώο ηεο δηαθνξεηηθήο κεζόδνπ θαηαζθεπήο ηνπ
δείγκαηνο πξνο κέηξεζε, αλακέλεηαη ην SE θαηά ASTM, λα είλαη
κεγαιύηεξν ηνπ SE θαηά ΔΝ 933-8.
2 ΠΔΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΜΔΡΟ ΚΑΙ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ

ε πεξηζζόηεξα ησλ 170 δεηγκάησλ άκκνπ παξαγσγήο ηνπ ιαηνκείνπ
ΥΑΛΤΦ, ηα νπνία θαιύπηνπλ ρξνληθή πεξίνδν άλσ ηνπ ελόο έηνπο
κεηξήζεθε ην Ιζνδύλακν Άκκνπ θαη κε ηηο δύν κεζόδνπο. Παξάιιεια
κεηξήζεθε ην πέξαζκα ζην θόζθηλν ησλ 2 mm, εθόζνλ γηα λα ζρεκαηηζηεί
ην δείγκα ζην ην νπνίν ζα κεηξεζεί ην SE θαηά ΔΝ 933-8, ε άκκνο
θνζθηλίδεηαη ζην θόζθηλν απηό. Γηα λα απνθηήζνπλ νη ηπρόλ παξαγόκελεο
ζπζρεηίζεηο, όζν ην δπλαηόλ επξύηεξε αμία, όρη κόλν κεηξήζεθε κεγάινο
αξηζκόο δεηγκάησλ αιιά θαη θαηαλεκήζεθαλ ζε κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα
παξαγσγήο. Κάζε απνηέιεζκα αληηπξνζσπεύεη ηνλ κέζν όξν δύν
κεηξήζεσλ. Καη’ αξρήλ ζπζρεηίδνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ
θαηά ASTM θαη EN θαη πξνθύπηεη ε εμίζσζε (1):

SEASTM

38.2 0.61 SEEN

R 0.85

Std _ Err 2

(1)

Αθνύ ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο R είλαη ελ γέλεη ηθαλνπνηεηηθόο, ε
ζρέζε (1) ζα κπνξνύζε λα ζεσξεζεί σο κηα αξρηθή ζπζρέηηζε. ύκθσλα κε
ην πξόηππν ASTM D 2419, γηα πςειέο ηηκέο ηνπ SE αλακέλεηαη
επαλαιεςηκόηεηα 1.5 θαη κέγηζηε δηαθνξά δύν απνηειεζκάησλ δνθηκώλ
εθηειεζκέλσλ από ηνλ ίδην ρεηξηζηή, κε ίδην εμνπιηζκό ζην ίδην δείγκα 4.2.
Σν ηππηθό ζθάικα Std_Err ηεο ζρέζεο (1) είλαη πςειόηεξν από ηελ
αλακελόκελε επαλαιεςηκόηεηα ηεο κεζόδνπ ASTM D 2419. Δάλ ιεθζεί ε
αληίζηξνθε ζπλάξηεζε κεηαμύ SEEN, SEASTM, ελώ πξνθύπηεη ν ίδηνο
ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο, ην ηππηθό ζθάικα ηζνύηαη κε 2.8, γεγνλόο πνπ
ζεκαίλεη όηη ε κέγηζηε δηαθνξά κεηαμύ δύν απνηειεζκάησλ αλακέλεηαη λα
είλαη 2.58 ∙ 2.8 = 7.1. ηελ πεξίπησζε ηνπ πξνηύπνπ ΔΝ 933-8 ε επηηξεπηή
κέγηζηε δηαθνξά είλαη 4 κνλάδεο. Άξα ε ζρέζε (1) δελ κπνξεί ηειηθά λα
ζεσξείηαη σο επαξθήο θαη ζα πξέπεη λα αλαδεηεζεί θάπνηα πιεξέζηεξε.
Χζηόζν από ηε ζρέζε (1) πξνθύπηεη έλα ζεκαληηθό ζπκπέξαζκα: Η
δηαθνξά κεηαμύ ησλ δύν κεηξήζεσλ δελ είλαη ζηαζεξή – αιιά είλαη
ζπλάξηεζε ηνπ επηπέδνπ ηεο δνθηκήο.
Δθόζνλ γηα λα πξνεηνηκαζηεί ην δείγκα πνπ ζα κεηξεζεί θαηά ΔΝ 933-8,
πξώηα θνζθηλίδεηαη ζηα 2 mm, αλακέλεηαη ην % πέξαζκα ηεο άκκνπ ζην
θόζθηλν ησλ 2 mm, P_2mm, λα απνηειεί κηα ζεκαληηθή αλεμάξηεηε
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κεηαβιεηή, ώζηε λα πξνθύςεη κηα ηζρπξόηεξε ζπζρέηηζε κεηαμύ ησλ
κεγεζώλ. Με ηνλ ηξόπν απηό πξνθύπηεη ε εμίζσζε (2)

SEASTM 43.6 0.71 SEEN 0.20 P _ 2mm
R 0.93
Std _ Err 1.44

(2)

ηελ πεξίπησζε απηή ε ζπζρέηηζε απνδεηθλύεηαη επαξθήο εθόζνλ,
πέξαλ ηνπ ηθαλνπνηεηηθνύ ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο, ην ηππηθό ζθάικα είλαη
κηθξόηεξν ηνπ επηπέδνπ επαλαιεςηκόηεηαο όπσο παξέρεηαη από ην πξόηππν
ASTM D 2419. Σν αληίζηνηρν ηππηθό ζθάικα ηεο αληίζηξνθεο ζπζρέηηζεο
όπνπ ε ηηκή SEASTM ζεσξείηαη σο αλεμάξηεηε κεηαβιεηή θαη ε ηηκή SEΔΝ
σο εμαξηεκέλε είλαη 1.9. ηελ πεξίπησζε απηή ε ζπζρέηηζε δίλεηαη από ηελ
εμίζσζε (3).

SEEN
50 1.22 SEASTM 0.28 P _ 2mm
R 0.93
Std _ Err 1.90

(3)

Πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ελώ ην πξόηππν ASTM D 2419 αλαθέξεη ηηκέο
επαλαιεςηκόηεηαο θαη αλαπαξαγσγηκόηεηαο, αληίζηνηρεο ηηκέο δελ δίλνληαη
ζην πξόηππν ΔΝ 933-8. Σέηνηεο ηηκέο ζα κπνξνύζαλ λα απνθηεζνύλ κέζσ
ελόο δηεξγαζηεξηαθνύ πεηξάκαηνο ην ζρήκα 1 δίλνληαη νη πεηξακαηηθέο
θαη ππνινγηδόκελεο ηηκέο ηνπ SEASTM κε βάζε ηελ εμίζσζε (2).
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ρήκα 1. Πεηξακαηηθέο θαη ππνινγηδόκελεο ηηκέο ηνπ

SEASTM.
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Από ηελ εμίζσζε 2 πξνθύπηεη ην ζεκαληηθό ζπκπέξαζκα όηη ε ηηκή ηνπ
SEASTM είλαη ζπλάξηεζε όρη κόλν ηεο ηηκήο ηνπ SEΔΝ αιιά επίζεο θαη ηνπ
% πεξάζκαηνο ζην θόζθηλν ησλ 2 mm. Άξα δύν παξηίδεο άκκνπ πνπ έρνπλ
ηελ ίδηα ηηκή ηζνδπλάκνπ θαηά ASTM αιιά δηαθνξεηηθή ηηκή ηνπ P_2mm,
ηόηε ε ηηκή ηνπ ηζνδπλάκνπ ηνπο θαηά ΔΝ ζα δηαθέξεη. Σν πξόηππν ΔΝ
12620:2002 ζέηεη όξηα όζνλ αθνξά ηελ θνθθνκεηξία ηεο άκκνπ ζε
ζπγθεθξηκέλα θόζθηλα, δελ ζέηεη όκσο γηα ην ηζνδύλακν. ην παξάξηεκα D
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνηύπνπ αλαθέξεηαη κεηαμύ άιισλ: (α) Σα ιεπηά
αδξαλή ζεσξνύληαη κε επηβιαβή, όηαλ ε ηηκή ηνπ SE μεπεξλά έλα θάησ
όξην. (β) Ο έιεγρνο ζπκκόξθσζεο γίλεηαη κε πηζαλόηεηα 90% (γ) Αθξηβή
όξηα δελ κπνξνύλ εθ ησλ πξνηέξσλ λα ηνπνζεηεζνύλ, έσο όηνπ ππάξμνπλ
παξαπέξα απνηειέζκαηα ζε νξηζκέλα κέξε ηεο Δπξώπεο. Σα όξηα θαη νη
θαηεγνξίεο πξέπεη λα θαζηεξσζνύλ κε βάζε ηελ εκπεηξία ησλ ππαξρνπζώλ
απαηηήζεσλ ησλ πιηθώλ γηα ηνπηθή ηθαλνπνηεηηθή ρξήζε.
3 ΠΑΡΑΜΔΣΡΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΤΗ ΔΤΑΙΘΗΙΑ
3.1 Παπαμεηπική ανάλςζη

Σα ηζνδύλακα άκκνπ κεηξεκέλα κε βάζε ηηο δύν κεζόδνπο πνπ
αλαθέξζεθαλ, απινπνηεκέλα εθθξάδνπλ ην εμήο: Σν απνηέιεζκα ηεο
κέηξεζεο θαηά ASTM εθθξάδεη ην ζπλνιηθό ρνλδξόθνθθν πνζνζηό ηεο
άκκνπ. Αληίζεηα ην απνηέιεζκα ηεο κέηξεζεο θαηά ΔΝ εθθξάδεη ην
πνζνζηό ρνλδξόθνθθσλ ην νπνίν δηέξρεηαη ην θόζθηλν ησλ 2 mm. Γηα απηό
αθξηβώο ην ιόγν ε ζπζρέηηζή ηνπο είλαη ζπλάξηεζε ηνπ % πεξάζκαηνο ζηα
2 mm. Γηα λα κειεηεζεί ε επίδξαζε ηνπ P_2mm ζην SEΔΝ ζεσξείηαη ε
παξαθάησ πεξίπησζε: Πεξηνρή SEASTM: 70 – 80, P_2mm : 65%, 72%, 80%.
Σα απνηειέζκαηα θαίλνληαη ζην ζρήκα 2, από όπνπ παξαηεξείηαη όηη ε ίδηα
ηηκή ηνπ SEΔΝ κπνξεί λα ιεθζεί γηα δηαθνξεηηθέο ηηκέο ηνπ SEASTM εάλ ην
P_2mm κεηαβάιιεηαη.
Σν γεγνλόο απηό πξαθηηθά ζεκαίλεη πσο αλ θαη ην πξόηππν ΔΝ
12620:2002 δελ ζέηεη πεξηνξηζκό ζπκκόξθσζεο γηα ην % πέξαζκα ζηα
2mm γηα ηελ άκκν 0/4 mm, ν παξαγσγόο αδξαλώλ πξέπεη λα ζέηεη
εζσηεξηθό ζηόρν παξαγσγήο ζην ζπγθεθξηκέλν θόζθηλν θαη λα
ζπκκνξθώλεηαη κε απηόλ. Βέβαηα πξέπεη λα ηνληζηεί όηη γηα ζπγθεθξηκέλεο
πξώηεο ύιεο θαη εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο, ε θνθθνκεηξία αθνινπζεί
ζπγθεθξηκέλε θαηαλνκή. Έηζη εθόζνλ ν παξαγσγόο ζπκκνξθώλεηαη ζηνπο
πεξηνξηζκνύο γηα ηα θόζθηλα 4, 1, 0.25, 0.063 mm, έκκεζα ζπκκνξθώλεηαη
ζε εζσηεξηθά όξηα γηα ην θόζθηλν ησλ 2 mm

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, 21-23 Μαΐου, 2008

4

75
P_2mm=72%
P_2mm=65%
P_2mm=80%

70

SE_EN

65

60

55

50
70

72

74

76

78

80

SE_ASTM

ρήκα 2. Μεηαβνιή ηνπ SEΔΝ ζπλαξηήζεη ηνπ SEASTM γηα δηάθνξεο ηηκέο ηνπ P_2mm

3.2 Ανάλςζη εςαιζθηζίαρ

Γηα λα κειεηεζεί πσο ε δηαζπνξά ηνπ SEASTM θαη ηνπ P_2mm εθαξκόδεηαη
ζηελ εμίζσζε (3) ε αθόινπζε εμίζσζε κεηάδνζεο ζθάικαηνο γηα ηελ
γεληθή εμίζσζε Y=F(x1,x2,…xN):
N
2
Y

s

i 1

f
xi

2

N 1 N

si2

2
i 1 j i 1

f f
rss
xi x j ij i j

(4)

όπνπ sY = ηππηθή απόθιηζε ηεο κεηαβιεηήο Τ, si = ηππηθή απόθιηζε ηεο
κεηαβιεηήο xi θαη rij = ζπληειεζηήο παιηλδξόκεζεο κεηαμύ ησλ κεηαβιεηώλ
xi θαη xj.
Η εθαξκνγή ηεο γεληθήο απηήο εμίζσζεο ζηελ (3) θαηαιήγεη ζηε ζρέζε:
2
sEN

2
1.49 s ASTM
7.84 10 2 sP2 0.68 s ASTM sP2 rASTM,P2

(5)

όπνπ sΔΝ = ηππηθή απόθιηζε ηνπ SEΔΝ, sASTM = ηππηθή απόθιηζε ηνπ
SEASTM, sP2 = ηππηθή απόθιηζε ηνπ P_2mm θαη rASTM,P2 = ζπληειεζηήο
παιηλδξόκεζεο κεηαμύ ησλ κεηαβιεηώλ SEASTM θαη P_2mm.
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Με βάζε ηελ νκάδα δεδνκέλσλ από ηα νπνία έγηλε εμαγσγή ηεο
εμίζσζεο (3) ππνινγίζηεθε ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο κεηαμύ SEASTM θαη
P_2mm θαη βξέζεθε ίζνο κε -0.01, δει. νη δύν κεηαβιεηέο είλαη κεηαμύ
ηνπο αλεμάξηεηεο θαη ν ηξίηνο όξνο ηεο εμίζσζεο (5) ηζνύηαη κε 0
ηε ζπλέρεηα πξέπεη λα ππνινγηζηεί κηα κέγηζηε επηηξεπηή απόθιηζε γηα
ην P_2mm, κε βάζε ηα θξηηήξηα ζπκκόξθσζεο γηα ηα θόζθηλα 4 θαη 1 mm.
ην ζρήκα 3 δίλεηαη ηππηθή θνθθνκεηξία άκκνπ ζηα θόζθηλα 1,2,4 mm
θαζώο θαη ηα άλσ θαη θάησ όξηα ζπκκόξθσζεο. Από ην δηάγξακκα θαη
κέζσ γξακκηθήο παξεκβνιήο ησλ νξίσλ κε ηνπο ινγαξίζκνπο ησλ
δηαζηάζεσλ πξνθύπηεη έλα κέζν κέγηζην εύξνο ίζν κε ±11.5%. Σα όξηα
απηά πξέπεη θαιύπηνληαη κε δίπιεπξε πηζαλόηεηα 10%, άξα 5% γηα θάζε
πιεπξά. Με εθαξκνγή ηεο θαλνληθήο θαηαλνκήο πξνθύπηεη κέγηζηε ηππηθή
απόθιηζε sP2_Max= 11.5 / 1.645 = 7.0
Με βάζε απηά ηα δεδνκέλα ππνινγίδεηαη ε ηππηθή απόθιηζε ηνπ sΔΝ γηα
sASTM = 3..10 θαη sP2 = 3, 7. Σα απνηειέζκαηα δίλνληαη ζην ζρήκα 4.
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ρήκα 3. Όξηα ζπκκόξθσζεο ηνπ πξνηύπνπ ΔΝ 12620 γηα θόζθηλα 1 θαη 4 mm

Από ην ζρήκα 4 παξαηεξνύληαη ηα εμήο:
(i) Πάξα ην γεγνλόο όηη ε ηηκή ηνπ P_2mm επηδξά ηζρπξά ζηελ ηηκή ηνπ
SEΔΝ , όπσο θαίλεηαη από ην ζρήκα 2, ε απόθιηζή ηνπ επηδξά ζεκαληηθά
ιηγόηεξν ζηελ αληίζηνηρε απόθιηζε ηνπ ηζνδπλάκνπ. Σν γεγνλόο απηό
νθείιεηαη ζην όηη νη κεηαβιεηέο SEASTM θαη P_2mm απνδεηθλύνληαη κεηαμύ
ηνπο αλεμάξηεηεο.
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(ii) Γηα δεδνκέλε απόθιηζε ηνπ SEASTM, ε απόθιηζε ηνπ SEΔΝ είλαη
ζεκαληηθά πςειόηεξε (30% γηα ρακειά επίπεδα απνθιίζεο, έσο 20% γηα
πςειά επίπεδα).
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ρήκα 4. πζρέηηζε ηππηθώλ απνθιίζεσλ SEΔΝ θαη SEASTM

ηε ζπλέρεηα κειεηάηαη ε παξαθάησ πεξίπησζε: Έζησ έλα εξγνζηάζην
πνπ παξάγεη άκκν ζθπξνδέκαηνο κε κέζε ηηκή P_2mm = 73% θαη ηππηθή
απόθιηζε sP2 = 4. Γηα κεηξήζεηο ηζνδπλάκνπ άκκνπ θαηά ASTM ζεσξεί σο
θάησ όξην 65 κε πηζαλόηεηα 95%. Με βάζε ηηο εμηζώζεηο πνπ
αλαπηύρζεθαλ θαζώο θαη κε ρξήζε θαλνληθήο θαηαλνκήο απαηηείηαη λα
ππνινγηζηνύλ:
(i) Ο ζηόρνο ηνπ SEASTM , SEASTM,TARGET ζπλαξηήζεη ηεο απόθιηζεο sASTM
γηα επίπεδα απνθιίζεσλ 3 έσο 10
(ii) Σν θάησ όξην SEΔΝ, πνπ λα αληηζηνηρεί ζε ηηκή SEASTM = 65, κε
πηζαλόηεηα 90%, όπσο πξνβιέπεηαη από ην πξόηππν ΔΝ 12620: 2002
(iii) Ο ζηόρνο ηνπ SEΔΝ, SEΔΝ,TARGET ζπλαξηήζεη ηνπ ζηόρνπ SEASTM όπσο
ππνινγίζηεθε από ην βήκα (i)
Η απαίηεζε (i) ππνινγίδεηαη κε εθαξκνγή ηεο θαλνληθήο θαηαλνκήο γηα
πηζαλόηεηα P=0.95, ε νπνία παξέρεη απόζηαζε από ηε κέζε ηηκή za=1.645.
Σόηε ν απαηηνύκελνο ζηόρνο δίλεηαη από ηελ εμίζσζε (6) γηα sASTM =3..10

SEASTM,TARGET 65 1.645 s ASTM
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Η ηηκή ζηελ απαίηεζε (ii) δίλεηαη από ηελ εμίζσζε (3). Η εθαξκνγή ηεο
γηα ηα δεδνκέλα ηνπ παξαγσγνύ, δίλεη SEΔΝ = 50
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ρήκα 5. πζρέηηζε ζηόρσλ SEΔΝ θαη SEASTM

Γηα λα ππνινγηζηεί ν απαηηνύκελνο ζηόρνο θαη’ αξρήλ εθηηκάηαη ε
αλακελόκελε ηππηθή απόθιηζε sΔΝ γηα sASTM =3..10 θαη sP2 = 4 από ηελ
εμίζσζε (5). ηε ζπλέρεηα κε ρξήζε θαλνληθήο θαηαλνκήο θαη πηζαλόηεηα
P=0.90, ππνινγίδεηαη απόζηαζε από ηε κέζε ηηκή za=1.282. ηε ζπλέρεηα
εθαξκόδεηαη ε εμίζσζε (7) γηα ηηο ηηκέο ηνπ sΔΝ πνπ ππνινγίζηεθαλ από ηε
ζρέζε (5). Σα απνηειέζκαηα δίλνληαη ζην ζρήκα 5. Ο θάησ νξηδόληηνο θαη
ν αξηζηεξόο θαηαθόξπθνο άμνλαο αληηπξνζσπεύεη ηηο ηππηθέο απνθιίζεηο,
ελώ ν επάλσ νξηδόληηνο θαη ν δεμηόο θαηαθόξπθνο ηνπο ζηόρνπο ησλ
ηζνδπλάκσλ άκκνπ κεηξεκέλσλ κε ηηο δύν κεζόδνπο. Από ην ζρήκα
παξαηεξείηαη όηη ελώ γηα ρακειά επίπεδα απνθιίζεσλ ηνπ SE, ε δηαθνξά
κεηαμύ ησλ δύν ζηόρσλ είλαη 14 κνλάδεο όηαλ ην επίπεδν απόθιηζεο είλαη
πςειό, ε δηαθνξά κεηώλεηαη ζηηο 11 κνλάδεο
4 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ

ηελ παξνύζα κειέηε αλαπηύζζεηαη ζπζρέηηζε κεηαμύ ηνπ ηζνδπλάκνπ
άκκνπ κεηξεκέλνπ θαηά ην πξόηππν ΔΝ 933-8 θαη ην πξόηππν ASTM ην
νπνίν εθαξκόδεηαη κέρξη ζήκεξα ζηε ρώξα καο. Γηα αδξαλή ζθπξνδέκαηνο,
ζύκθσλα κε ην ΔΝ 206-1:2000, επηβάιιεηαη πιένλ ε κέηξεζε ζύκθσλα κε
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ηελ ΔΝ κέζνδν. Η ζπζρέηηζε βαζίδεηαη ζε ζεκαληηθό πιήζνο βηνκεραληθώλ
δεδνκέλσλ θαη ιακβάλεη παξάιιεια ππόςε ην % πέξαζκα ζην θόζθηλν ησλ
2 mm. Υσξίο λα θηινδνμεί λα έρεη γεληθόηεξν ραξαθηήξα, εθόζνλ
εθαξκόζηεθε ζε δεδνκέλα ελόο κόλν εξγνζηαζίνπ, κπνξεί λα ρξεζηκεύζεη
σο νδεγόο ζηελ εθηέιεζε δηεξγαζηεξηαθώλ πεηξακάησλ ζε πξντόληα άκκνπ
παξαγόκελα από δηαθνξεηηθά πεηξώκαηα θαη παξαγσγνύο. Σν SEASTM είλαη
πάληα ζεκαληηθά πςειόηεξν ηνπ SEΔΝ ιόγσ ηεο δηαθνξεηηθήο
κεζνδνινγίαο παξαζθεπήο ηνπ δείγκαηνο πξνο κέηξεζε. Η ηηκή ηνπ P_2mm
έρεη ηζρπξή επίδξαζε ζηελ ηηκή ηνπ SEΔΝ
Παξάιιεια επηρεηξήζεθε αλάιπζε επαηζζεζίαο ηνπ πξνηεηλόκελνπ
απινπζηεπκέλνπ καζεκαηηθνύ κνληέινπ. Γηα δεδνκέλα επίπεδα ηππηθήο
απόθιηζεο ηνπ , ε εθηηκώκελε ηππηθή απόθιηζε ηνπ είλαη 20% έσο 30%
πςειόηεξε. Αληίζεηα ε ηππηθή απόθιηζε ηνπ P_2mm δελ επεξεάδεη
ζεκαληηθά ηελ απόθιηζε ηνπ ηζνδπλάκνπ θαηά ΔΝ. Χο απνηέιεζκα ηνπ
καζεκαηηθνύ πξνηύπνπ πνπ αλαπηύρζεθε παξαηίζεηαη αιγόξηζκνο
ππνινγηζκνύ παξαγσγηθώλ ζηόρσλ πνηόηεηαο όζνλ αθνξά ηελ ηηκή ηνπ
SEΔΝ Η κεζνδνινγία απηή κπνξεί λα ρξεζηκεύζεη σο θαζνδήγεζε γηα ην
απνηειεζκαηηθό πέξαζκα από κεηξήζεηο ηζνδπλάκνπ θαηά ASTM, ζε
κεηξήζεηο θαηά ΔΝ.
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