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ΠΔΡΙΛΗΦΗ: Παξνπζηάδνληαη θαη ζρνιηάδνληαη νη βαζηθέο αξρέο ηνπ ειέγρνπ
ηεο Αληνρήο ηνπ θπξνδέκαηνο κε δνθίκηα λσπνχ ζθπξνδέκαηνο . Δπίζεο
παξνπζηάδνληαη θαη επεμεγνχληαη νη δηαθνξέο κε ηνλ παιαηφηεξν Καλνληζκφ
ΚΣ 1997. ε έλα αλαιπηηθφ παξάδεηγκα, πνπ ζηεξίδεηαη ζε παξαγσγή ηπραίσλ
αξηζκψλ, παξνπζηάδεηαη βήκα πξνο βήκα ν ζρεδηαζκφο ηεο απαηηνχκελεο
αληνρήο , ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ηνπ παξαγσγνχ, νη απαηηνχκελεο κεηαβνιέο θαη
ηα απαηηνχκελα δηαγξάκκαηα. Σν παξάδεηγκα απηφ είλαη γεληθφηεξν θαη
αλαιπηηθφηεξν εθείλνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΠΒ5-2 θαη ζηνρεχεη ζηελ παξνρή
ελφο θεηκέλνπ γεληθήο ηζρχνο, πνπ ζα δηεπθνιχλεη ηελ θαηαλφεζε θαη ηελ
εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ΚΣ2016 γηα ηνλ Έιεγρν ηεο αληνρήο ηνπ
θπξνδέκαηνο. Σειηθά παξνπζηάδνληαη θαη νξηζκέλεο επηθπιάμεηο σο πξνο ηελ
ζπρλφηεηα δεηγκαηνιεςίαο πνπ έρεη πηνζεηήζεη ν ΚΣ θαη πξνηείλνληαη
κειινληηθέο κεηαβνιέο ζηνλ ηνκέα απηφλ
ABSTRACT: The principles of concrete strength control as well as the
differences with the previous editions of the Regulation are presented and
discussed. In a comprehensive step by step example based on random number
generation the strength design, the producer’s internal strength control and the
necessary corrective actions are analytically presented. Certain observations and
reservations concerning the rate of sampling (autocorrelation) as well as the
rejection of the family concept are discussed and the necessity of future
incorporation of the relative measures is emphasized.

ΔΙΑΓΧΓΗ
Ο λένο Καλνληζκφο θπξνδέκαηνο (ΚΣ 2016), πξνζαξκνζκέλνο πξνο ην
Δπξσπατθφ Πξφηππν ΔΛΟΣ ΔΝ 206-1, παξνπζηάδεη ζεκαληηθέο δηαsθνξέο ζε
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ζχγθξηζε κε ηηο παιαηφηεξεο εθδφζεηο ηνπ ΚΣ (1985,1997) σο πξνο ηνλ έιεγρν
ηεο αληνρήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο δηφηη ην βάξνο ηνπ ειέγρνπ κεηαηίζεηαη ζηελ
“πξφιεςε” αληί ηνπ “ειέγρνπ ζην έξγν”. Απηφ επηδηψθεηαη κε ηελ ππνρξεσηηθή
εηζαγσγή ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ (Απηνειέγρνπ) πνπ γίλεηαη θαζεκεξηλά απφ
ηνλ παξαγσγφ είηε είλαη ππφ θαζεζηψο πηζηνπνίεζεο ειέγρνπ παξαγσγήο είηε φρη
θαη κε ην βάξνο πνπ δίλεηαη ζηελ επξχηεξε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο πηζηνπνίεζεο
ειέγρνπ παξαγσγήο (Factory production control). Με ην κέηξν απηφ επηδηψθεηαη
ην ζθπξφδεκα πνπ ζα θπθινθνξεί ζηελ αγνξά λα έρεη ειεγρζεί ήδε απφ ηνλ
παξαγσγφ θαη λα έρνπλ ιεθζεί φια ηα κέηξα έηζη ψζηε ε πνηφηεηά ηνπ λα είλαη
εμαζθαιηζκέλε κε έλα ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ αμηνπηζηίαο. Φπζηθά ζηελ πξάμε
απηφ επηηπγράλεηαη κφλν αλ εθαξκφδεηαη έλα ζχζηεκα πηζηνπνίεζεο ειέγρνπ
παξαγσγήο ηνπ νπνίνπ ν θχξηνο ζθνπφο είλαη ν έιεγρνο ηεο αληνρήο κέζσ ηνπ
Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ (Απηνειέγρνπ) ηνπ παξαγσγνχ. ε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη
δπλαηφλ ή δελ ππάξρεη ζέιεζε λα εθαξκνζηεί ζχζηεκα πηζηνπνίεζεο ειέγρνπ
παξαγσγήο ηφηε ν απηνέιεγρνο ηνπ παξαγσγνχ δελ είλαη αμηφπηζηνο θαη ην
ζχζηεκα ειέγρνπ κεηαπίπηεη ζε έιεγρν ηεο αληνρήο ζην έξγν, φπσο γίλνληαλ κε
ηηο πξνεγνχκελεο εθδφζεηο ηνπ ΚΣ.
ηηο πεξηπηψζεηο εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο Χσξίο Πηζηνπνίεζε Διέγρνπ
Παξαγσγήο (ΧΠΔΠ) απνθαζίζηεθε, ήδε απφ ηελ ζχληαμε ηνπ Δζληθνχ
Πξνζαξηήκαηνο ηνπ Πξνηχπνπ ΔΛΟΣ ΔΝ 206-1, ν εμσηεξηθφο έιεγρνο ηνπ
ζθπξνδέκαηνο λα γίλεηαη κε βάζε ηηο ηζρχνπζεο ηφηε δηαηάμεηο ηνπ ΚΣ, δει κε
ιήςε 6 δνθηκίσλ θαη εθαξκνγή ηνπ Κξηηεξίνπ Α ηνπ ΚΣ 97. Ζ απφθαζε απηή
δηαηεξήζεθε θαη ζηνλ ΚΣ2016

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΧΝ ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΧΝ
Γενικά
Ο Πίλαθαο 1 ζπλνςίδεη ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνλ ΚΣ γηα ηνλ έιεγρν ηεο
αληνρήο κε δνθίκηα Δξγνζηαζηαθνχ θπξνδέκαηνο (Έηνηκνπ θπξνδέκαηνο) γηα
κνλάδεο κε πηζηνπνίεζε ειέγρνπ παξαγσγήο θαη ρσξίο πηζηνπνίεζε ειέγρνπ
παξαγσγήο. Γηαθξίλνληαη δχν είδε ειέγρνπ :
I.
ν εζσηεξηθφο έιεγρνο ή απηνέιεγρνο (αξηζηεξφ ηκήκα ηνπ Πίλαθα) θαη
II.
ν εμσηεξηθφο έιεγρνο (δεμηφ ηκήκα ηνπ Πίλαθα), ν νπνίνο αλ ε κνλάδα
είλαη κε πηζηνπνίεζε νλνκάδεηαη έιεγρνο ηαπηνπνίεζεο θαη αλ ε κνλάδα
είλαη ρσξίο πηζηνπνίεζε νλνκάδεηαη έιεγρνο ζπκκφξθσζεο. Οη δχν απηνί
έιεγρνη δηαθέξνπλ ζεκαληηθά
Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο πξαγκαηνπνηείηαη κε ιήςε γηα θάζε είδνο παξαγφκελνπ
ζθπξνδέκαηνο 1δείγκαηνο αλά εκέξα παξαγσγήο ή 1 δείγκαηνο αλά 200 m3
(φπνηα πεξίπησζε δίλεη ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ δεηγκάησλ). Ο εζσηεξηθφο
έιεγρνο πεξηιακβάλεη ηελ Πεξίνδν Αξρηθήο Παξαγσγήο θαη ηελ Πεξίνδν
πλερνχο Παξαγσγήο.

Γειγμαηοληυία
χκθσλα κε ηνλ ΚΣ ε δεηγκαηνιεςία κπνξεί λα γίλεη είηε ζηε ζέζε ηεο
παξάδνζεο είηε ζηε κνλάδα παξαγσγήο. Ο θχξηνο ζθνπφο ηνπ Δζσηεξηθνχ
Διέγρνπ είλαη ν έιεγρνο ηεο παξαγσγήο απφ ηνλ ίδην ηνλ παξαγσγφ γηα λα θάλεη
απνηειεζκαηηθφηεξν ην ζχζηεκα ζρεδηαζκνχ θαη ειέγρνπ ηεο παξαγσγήο ηνπ.
Γηα ηνλ ιφγν απηφ-θαηά ηελ γλψκε ηνπ γξάθνληνο- δελ πξέπεη λα εηζάγνληαη
πξφζζεηνη παξάγνληεο αλνκνηνκνξθίαο ζηνλ έιεγρν, φπσο φηαλ επηιέγεηαη ε
δεηγκαηνιεςία γίλεηαη ζηε ζέζε παξάδνζεο. Σν θχξην ελδηαθέξνλ είλαη λα
εμαζθαιίδεηαη ε νκνηφκνξθε θαη ζσζηή παξαγσγή ζθπξνδέκαηνο ζηελ κνλάδα
παξαγσγήο θαη φρη ν έιεγρνο ηνπ παξαδηδφκελνπ ζθπξνδέκαηνο ζηε ζέζε
παξάδνζεο, ν νπνίνο κπνξεί λα εμαζθαιηζηεί κε ηνλ εμσηεξηθφ έιεγρν. Καηά ηελ
δεηγκαηνιεςία ζηε ζέζε παξάδνζεο εηζάγνληαη πξφζζεηεο πεγέο αλνκνηνκνξθίαο
φπσο:
 ν ρξφλνο κεηαθνξάο ηνπ ζθπξνδέκαηνο δηαθνξνπνηνχκελνο απφ
εξγνηάμην ζε εξγνηάμην
 ε επηθξαηνχζα ζεξκνθξαζία πνπ επεξεάδεη ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ
ζθπξνδέκαηνο θαηά ηελ παξαζθεπή ηνπ δνθηκίνπ
 ε ιήςε θαη ε παξαζθεπή δνθηκίσλ απφ δηαθνξεηηθά πξφζσπα θαη
 ε παξακνλή ησλ δνθηκίσλ εθηφο ζαιάκνπ ζπληήξεζεο κέρξη ηελ
κεηαθνξά ηνπο ζην εξγαζηήξην
Όια απηά ζπληζηνχλ παξάγνληεο εηζαγσγήο ζεκαληηθήο θαη κε εθηηκνχκελεο
αλνκνηνκνξθίαο πνπ θαζηζηνχλ ηνλ έιεγρν πνιχ δχζθνιν, ειαρηζηνπνηνχλ ηελ
αμηνπηζηία ηνπ θαη επνκέλσο θαη ηελ ρξεζηκφηεηά ηνπ.
Απφ θάζε δείγκα παξαζθεπάδνληαη 1,2 ή 3 δνθίκηα ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε ηνπ
παξαγσγνχ. εκεηψλεηαη φηη ε παξαζθεπή δνθηκίσλ πεξηζζφηεξσλ απφ 1 παξέρεη
ηελ δπλαηφηεηα ειέγρνπ ηεο νκνηνκνξθίαο ηεο παξαζθεπήο, ηεο ζπληήξεζεο θαη
ηεο ζξαχζεο ησλ δνθηκίσλ πξάγκα πνπ ζε κεγάιν αξηζκφ κνλάδσλ παξαγσγήο
κπνξεί λα είλαη πεξηηηφ δηφηη ην πξνζσπηθφ, νη εγθαηαζηάζεηο ηνπο θαη ηα
κεραλήκαηά ηνπο ιεηηνπξγνχλ κε πνιχ κηθξή κεηαβιεηφηεηα

ΔΧΣΔΡΙΚΟ ΈΛΔΓΥΟ (ΑΤΣΟΔΛΔΓΥΟ)
Αρτική Παραγφγή
Ζ πεξίνδνο ηεο Αξρηθήο Παξαγσγήο είλαη ην ρξνληθφ εθείλν δηάζηεκα (≥ 3
κελψλ) πνπ απαηηείηαη κέρξη λα ζπκπιεξσζεί ε ιήςε 35 ηνπιάρηζηνλ δνθηκίσλ
γηα λα ππνινγηζηεί ε ηππηθή απφθιηζε S35 ηνπ ζπγθξνηήκαηνο παξαγσγήο ππφ
ηελ πξνυπφζεζε φηη θαζ’φιν ην δηάζηεκα απηφ ηεξνχληαη ηα αθφινπζα θξηηήξηα
12 &2 γηα ηελ αληνρή ζε ζιίςε:
̅
+4 [MPa]
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Η αρίκμθςθ αντιςτοιχεί επίςθσ και ςτθν αρίκμθςθ των ςχζςεων του Πίνακα 1

Σα θξηηήξηα απηά πξέπεη λα ηζρχνπλ 12 επαλεηιεκκέλεο θνξέο γηα λα
ζπκπιεξσζνχλ 36 δνθίκηα ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηφο ν ππνινγηζκφο ηεο ηππηθήο
απφθιηζεο απφ κία παξαγσγή πνπ ππήξμε ζηαζεξή θαη νκνηφκνξθε θαηά ην
δηάζηεκα απηφ. Απηφ ζπλεπάγεηαη ηελ ζεψξεζε ελφο ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηνπ
ειεγρφκελνπ ζθπξνδέκαηνο γηα ην δηάζηεκα ηεο αξρηθήο πεξηφδνπ θαη νη
Κακπχιεο Λεηηνπξγίαο ησλ θξηηεξίσλ 1&2 γηα ηππηθέο απνθιίζεηο 3,4 θαη 5 MPa
γηα 1 θαη 12 εθαξκνγέο παξνπζηάδνληαη ζην τ 1.
Πίλαθαο 1 : Βαζηθέο απαηηήζεηο ειέγρνπ αληνρήο
Εζυηεπικόρ έλεγσορ- Αςηοέλεγσορ

Εξυηεπικόρ ΈλεγσορΣαςηοποίηζη ή
ςμμόπθυζη

1 δείγμα /ημέπα παπαγυγήρ ή 200 m3 ζηην θέζη
παπάδοζηρ ή ζηην μονάδα (Β5.7)

Δειγμαηολητία ζηη θέζη παπάδοζηρ (Γ1.1)

ΤΠΟΥΡΕΩΣΙΚΟ

δείγμα =1,2,3 δοκίμια (Γ1.2Στόλια)
Με πιζηοποίηζη
ελέγσος παπαγυγήρ

Υυπίρ πιζηοποίηζη
ελέγσος παπαγυγήρ

ΑΡΧΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ όχι μικρότερη από 3 μήνεσ

𝒇𝟑

𝒇𝒄𝒌 + 𝟒 𝟏

𝒇𝒊

𝒇𝒄𝒌

*

𝟒 [𝟐]

Υπολογίζεηαι η ησπική απόκλιζη S35 ηων 35 ηοσλάτιζηον
διαδοτικών δειγμάηων καηά ηην αρτική περίοδο.
(ηοσλάτιζηον 12 εθαρμογές ηων κριηηρίων)
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ΤΝΕΧΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

̅
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𝐟𝐜𝐤 + 𝟏. 𝟓𝟕 𝐬𝟑𝟓 [𝟔]
𝐟𝐢

𝐟𝐜𝐤

𝟒 [7]

𝟎. 𝟔𝟑 ∗ 𝐒𝟑𝟓 ≤ 𝐒𝟏𝟓 ≤ 𝟏. 𝟑𝟕 ∗ 𝐒𝟑𝟓 [8]
S15 θ τυπικι απόκλιςθ των 15 τελευταίων διαδοχικών
δειγμάτων. Όταν δεν ικανοποιείται θ ανιςότθτα αυτι τότε
υπολογίηεται νζα εκτίμθςθ τθσ S35 από τα τελευταία 35
διαδοχικά δείγματα ςυνεχοφσ παραγωγισ και εφαρμόηεται
ςτθν επόμενθ περίοδο αξιολόγθςθσ

𝑺𝟏𝟓 =

𝟏𝟓(𝒇
𝒊
𝟏

𝟏𝟒

𝒇)𝟐

[9]

δείγμα = 2,3 δοκίμια (Γ1.2 ζτολ)
Με πιςτοποίηςη ελζγχου
παραγωγήσ – Σαυτοποίηςη
ΜΗ ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΟ
Ζλεγχοσ αν το δείγμα ανικει ςτον
ίδιο πλθκυςμό με αυτόν του
αυτοζλεγχου.
“n” δείγματα:
 n=2 ι 3

𝒇𝒄𝒌 + 𝟐
[10]
𝒇𝒄𝒌 𝟐, 𝟓 i=1,2,3 [11]


𝐟𝐧̅
𝐟𝐢

n=6

𝐟𝐜𝐤 + 𝟑, 𝟓 [12]
𝐟𝐜𝐤 𝟐, 𝟓 i=6 [13]

Αρικμόσ δειγμάτων
παρτίδα ≤ 2 φορτία
3

2 φορτία < παρτίδα ≤ 50m
50m3 < παρτίδα ≤ 300 m3
3
παρτίδα > 300 m
Χωρίηεται ςε τμιματα 50

n
2
3
6

δείγμα = 1 δοκίμιο (Γ1.3 ζτολ)
Χωρίσ πιςτοποίηςη ελζγχου
παραγωγήσ – υμμόρφωςη
ΤΠΟΧΡΕΩΣΙΚΟ
1δείγμα από τυχαίο φορτίο μζχρι να
ςυμπληρωθοφν 6
6 δοκίμια /θμζρα ι 150 m3
>150 m3 ςε ~ ίςεσ παρτίδεσ (Γ1.3.2)

𝒇𝟔
𝒇𝒊

𝒇𝒄𝒌 + 𝟏. 𝟔𝟎 𝒔𝟔 [14]
𝒇𝒄𝒌

𝟐 𝒊 = 𝟏, 𝟐, … 𝟔 [15]

ό𝛑𝛐𝛖
S6 η ηςπική απόκλιζη ηυν
6 δειγμάηυν

𝒔𝟔 =

𝟔
𝟏

𝑿𝒊 𝑿 𝟐
𝟓

[16]

Αν S6 <1.5 MPa ηόηε
S6=1.5 MPa

3

παρτίδα= διάςτρωςθ 1 θμζρασ

ην ίδην ζρήκα παξνπζηάδεηαη θαη έλα παξάδεηγκα ππνινγηζκνχ ηεο
απαηηνχκελεο κέζεο αληνρήο, fmαπ , γηα πηζαλφηεηα απνδνρήο 80% γηα ηππηθή
απφθιηζε 3 θαη 5 MPa. Δίλαη θαλεξφ φηη ελψ ηα θξηηήξηα 1 &2 είλαη ραιαξά γηα
κία εθαξκνγή, ε απαίηεζε ηεο ηζρχνο ησλ γηα 12 ζπλερείο εθαξκνγέο ηα θαζηζηά
πνιχ απζηεξά, ηδηαίηεξα γηα ηηκέο ηεο ηππηθήο απφθιηζεο παξαγσγήο πεξί ηα 3
ΜΡa. Ζ ζεψξεζε φηη ηα θξηηήξηα εθαξκφδνληαη κφλν κία θνξά έδσζε εζθαικέλα
ζην παξειζφλ ηελ εληχπσζε φηη ηα θξηηήξηα ηνπ ΔΝ206-1 είλαη απαξάδεθηα
ραιαξά ελψ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα γηα ηππηθή απφθιηζε ίζε κε 3 MPa απαηηείηαη
ζρεδηαζκφο ηεο κέζεο αληνρήο κε πνζνζηφ ππναληνρήο κφλνλ p=0.5% αληί ηνπ
5% πνπ ζεσξεηηθά επηηξέπεηαη

ς=3 ΜΡα

ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΕΛΕΓΥΟΤ ΣΗΝ ΑΡΥΙΚΗ ΦΑΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
͞X3 ≥
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Για πιθανότητα αποδοχήσ Pacc =80 %
ποςοςτό υποαντοχήσ p= 0.5%
Αρα Ζ= [NORMSINV(0.005)]= 2.576

1 εθαπμογή

ζ=4

70

ζ=3

ζ=5

60

p

ζ=4

50

A ΚΣ-97

40

fck. απ Ζ *ς fm.απ
p

ζ=3

30

12 εθαπμογέρ
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1.3
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9
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11

Ποζοζηό ςποανηοσήρ p

12

13

14

15

Απαιτοφμενη Μζςη τιμή αντοχήσ
ςχεδιαςμοφ
fmαπ = fck+Zp*ς

fmαπ = 25+2.576*3= 25+7.7=32.7≈ 33
fmαπ = 25+2.097*5= 25+10.5=35.5

ρ1: Κακπχιεο ιεηηνπξγίαο ησλ Κξηηεξίσλ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηελ αξρηθή θάζε
παξαγσγήο γηα 1 θαη 12 εθαξκνγέο θαη παξάδεηγκα θαζνξηζκνχ ηεο αληνρήο ηεο
απαηηνχκελεο κέζεο αληνρήο, fmαπ , γηα πηζαλφηεηα απνδνρήο 80%. Οη θακπχιεο
ιεηηνπξγίαο ππνινγίζηεθαλ ζεσξεηηθά κε ζεψξεζε εμαξηεκέλσλ ΜΟ θαη κεκνλσκέλσλ
ηηκψλ (T.Koufopoulos 1982)

σνετής Παραγφγή
Όηαλ ζπκπιεξσζνχλ 35 δνθίκηα ζε δηάζηεκα φρη κηθξφηεξν ησλ 3 κελψλ, ηφηε ε
παξαγσγή ζεσξείηαη φηη κεηαπίπηεη ζηελ θαηεγνξία ηεο ζπλερνχο παξαγσγήο κε
ηππηθή απφθιηζε πνπ ππνινγίδεηαη απφ 35 ηνπιάρηζηνλ αληνρέο θαη δίλεηαη απφ
ηελ ζρέζε [3] 3 :
̅

[3]

H παξαγσγή ειέγρεηαη κε 15δεο δνθηκίσλ πνπ θαζνξίδνπλ θαη ην ρξνληθφ
δηάζηεκα αμηνιφγεζήο ηεο κε ηα επηφηεξα θξηηήξηα ειέγρνπ [4]&[5] θαη [6]&[7]
Γηα κνλάδεο κε πηζηνπνίεζε ειέγρνπ παξαγσγήο:
3

τθν πράξθ, με τον ζλεγχο των αντοχών ανά τριάδεσ, ο ςυνολικόσ αρικμόσ αντοχών είναι 36 (3
δωδεκάδεσ) Η διάκριςθ ςε 35 τουλάχιςτον αντοχζσ μάλλον ςφγχυςθ μπορεί να προκαλζςει. τθν
παρουςίαςθ αυτι χρθςιμοποιείται ο πραγματικόσ αρικμόσ των αντοχών 36

̅

[MPa]
[MPa]

[4]

[5]

Γηα κνλάδεο ρσξίο πηζηνπνίεζε ειέγρνπ παξαγσγήο:
̅

[6]
[7]
ηελ ειεγρφκελε κε ηελ 15δα πνζφηεηα ηνπ ζθπξνδέκαηνο επηβάιιεηαη θαη
έιεγρνο ζηαζεξφηεηαο ηεο ηππηθήο απφθιηζεο κε ηε ζρέζε [8]
0.63  S36  S15  1.37  S36
[8]
Αλ ε ζρέζε [8] ηθαλνπνηείηαη, ηφηε εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη ε ηππηθή
απφθιηζε δελ κεηαβιήζεθε ζεκαληηθά ψζηε λα ρξεηάδεηαη επέκβαζε ζηελ
ζχλζεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο δει ζηελ απαηηνχκελε κέζε αληνρή fmαπ Αλ φκσο, ε
ζρέζε [8] δελ ηθαλνπνηείηαη, ηφηε ζπκπεξαίλεηαη φηη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο
πεξηφδνπ, πνπ ρξεηάζηεθε γηα λα ιεθζνχλ ηα 15 απνηειέζκαηα αληνρψλ, ε
παξαγσγή κεηέβαιε ζεκαληηθά ηππηθή απφθιηζε θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ
ππνινγίδεηαη λέα ηππηθή απφθιηζε απφ ηα 35 ηειεπηαία απνηειέζκαηα αληνρψλ
S35, ε νπνία εθαξκφδεηαη ζηνλ έιεγρν ηεο επφκελεο πεξηφδνπ. Με βάζε ηε λέα
ηηκή S35 , ππνινγίδεηαη λέα απαηηνχκελε κέζε ηηκή fmαπ , (αιιαγή ζχλζεζεο) θαη
ειέγρεηαη ε παξαγσγή εθαξκφδνληαο ηηο ζρέζεηο [4]&]5] ή [6]&[7] θαη [8] κε
αληηθαηάζηαζε ηεο S36 κε ηελ λέα ηηκή S35.
[MPa]
[MPa]

Παξαηεξείηαη φηη ζε φιεο ηηο θάζεηο ηνπ απηνέιεγρνπ ε απφιπηα θαηψηεξε ηηκή
αληνρήο είλαη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ε ηηκή
. Δπίζεο παξαηεξείηαη φηη ε
απαίηεζε γηα ηηο κέζεο ηηκέο ησλ δεθαπεληάδσλ, ̅ , είλαη δηαθνξεηηθή γηα ηηο
κνλάδεο κε πηζηνπνίεζε ειέγρνπ παξαγσγήο (ζρέζε [4]) ζε ζχγθξηζε κε ηηο
κνλάδεο ρσξίο πηζηνπνίεζε ειέγρνπ παξαγσγήο (ζρέζε [6]). Απηφ θξίζεθε
αλαγθαίν γηα λα εμαζθαιίδεη ν απηνέιεγρνο, ζε πεξίπησζε κνλάδσλ ρσξίο
πηζηνπνίεζε ειέγρνπ παξαγσγήο, έιεγρν πνπ λα πιεζηάδεη ζε απζηεξφηεηα
εθείλνλ ηνπ ππνρξεσηηθνχ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ. Πξάγκαηη, φπσο θαίλεηαη ζην τ
2, ε θακπχιε ιεηηνπξγίαο ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ, κε βάζε ηνλ νπνίν
ππνρξεσηηθά ζα γίλεη ν έιεγρνο θαη ε παξαιαβή ηνπ ζθπξνδέκαηνο επηηφπνπ, θαη
ε θακπχιε ιεηηνπξγίαο ηνπ θξηηεξίνπ γηα ̅
ηνπ απηνέιεγρνπ
(Κακπχιε A) δηαθέξνπλ ζεκαληηθά κε ην θξηηήξην ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ λα
είλαη πνιχ απζηεξφηεξν (Κακπχιε Β). Ωο εθ ηνχηνπ ν απηνέιεγρνο δελ
πξνζθέξεη θακία εμαζθάιηζε ζηνλ παξαγσγφ έλαληη ησλ βέβαησλ απνξξίςεσλ
ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη επνκέλσο δελ απνηειεί ρξήζηκν θαη φξγαλν
απηνειέγρνπ θαη δελ πξνζθέξεη θαλέλα θίλεηξν ζηνλ παξαγσγφ λα ην εθαξκφζεη.
Γηα ηνλ ιφγν απηφ θξίζεθε απαξαίηεην λα απζηεξνπνηεζεί ην θξηηήξην ηνπ
απηνειέγρνπ θαη ε θακπχιε ηνπ λένπ απζηεξφηεξνπ θξηηεξίνπ (Κακπχιε C) λα
παξνπζηάδεη ηελ ίδηα πηζαλφηεηα απνδνρήο γηα p=5% κε ην θξηηήξην ηνπ
εμσηεξηθνχ ειέγρνπ (Πηζαλφηεηα απνδνρήο Pacc=60%).
Σν απζηεξνπνηεκέλν απηφ θξηηήξην (ζρέζε [6]) απνηειεί επίζεο θαη έλα θίλεηξν
γηα ηελ πηνζέηεζε απφ ηνπο παξαγσγνχο ηνπ ζπζηήκαηνο Πηζηνπνίεζεο Διέγρνπ
Παξαγσγήο

ςφγκριςη ΚΛ f6≥fck+1.6S6 f15≥fck+1.48S35, f15≥fck+1.57S35
1

Πιθανότητα αποδοχήσ

0.9
0.8

Α

Εςωτερικόσ ζλεγχοσ Αυτοζλεγχοσ
f15 >= fck +1.48S35 Με πιςτοποίθςθ Ελζγχου
Παραγωγισ

0.7
0.6

Β

0.5

C
Εςωτερικόσ ζλεγχοσ
Αυτοζλεγχοσ
f15 >= fck +1.57S35 Χωρίσ

0.4
0.3
0.2

Εξωτερικόσ ζλεγχοσ Χωρίσ
Πιςτοποίθςθ Ελζγχου Παραγωγισ
(υμμόρφωςθ) f6>= fck+1.6S6

Πιςτοποίθςθ Ελζγχου
Παραγωγισ

0.1

0

p=3.3

0

0.05

0.1

0.15

0.2

ποςοςτό υποαντοχήσ p

ρ 2: χγθξηζε θξηηεξίσλ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη εζσηεξηθνχ ειέγρνπ –απηνειέγρνπζπλερνχο παξαγσγήο κε θαη ρσξίο πηζηνπνίεζε ειέγρνπ παξαγσγήο. Οη θακπχιεο Α θαη
C ππνινγίζηεθαλ ζεσξεηηθά κε ζεψξεζε ησλ ΜΟ θαη ησλ κεκνλσκέλσλ ηηκψλ σο
αλεμάξηεησλ, ελψ ε θακπχιε Β κε ηελ βνήζεηα πηλάθσλ κε θεληξηθήο θαηαλνκήο t.

ΔΞΧΣΔΡΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ
Με Πιζηοποίηζη Δλέγτοσ Παραγφγής
ηελ πεξίπησζε απηή ν έιεγρνο ηνπ ζθπξνδέκαηνο δελ είλαη ππνρξεσηηθφο, αθνχ
ην ζχζηεκα πηζηνπνίεζεο ειέγρνπ παξαγσγήο εμαζθαιίδεη πιήξσο ηελ νξζή
ηήξεζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη κέζσ απηνχ εμαζθαιίδεηαη ε πνηφηεηα ηνπ
ζθπξνδέκαηνο. Αλ φκσο ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ν Δπηβιέπσλ Μεραληθφο έρεη
ιφγν λα ακθηβάιεη γηα ηελ πνηφηεηα θάπνηαο παξηίδαο, ν ΚΣ ηνπ παξέρεη ηελ
δπλαηφηεηα λα πάξεη δνθίκηα απφ ην ζθπξφδεκα πνπ παξαδίδεηαη ζην εξγνηάμην
γηα ηνλ έιεγρν ηεο αληνρήο. ηελ πεξίπησζε απηή επεηδή ην πξνζσπηθφ πνπ ζα
παξαζθεπάζεη ηα δνθίκηα είλαη ζπλήζσο πνιχ ιηγφηεξν εθπαηδεπκέλν απφ εθείλν
πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο ζηηο κνλάδεο παξαγσγήο, ε κεηαβιεηφηεηα ησλ
δνθηκίσλ κπνξεί λα είλαη κεγάιε θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ επηβάιιεηαη λα
παξαζθεπαζηνχλ απφ θάζε δείγκα 2 ή 3 δνθίκηα. Οη αληνρέο ησλ δνθηκίσλ απηψλ
ειέγρνληαη σο πξνο ηελ επαλαιεςηκφηεηά ηνπο κε ηνλ έιεγρν ηνπ εχξνπο ησλ
ηηκψλ πνπ δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην 15% ηεο κέζεο ηηκήο (ΚΣ §Γ1.2
αξηζηεξφ θείκελν).

Ο έιεγρνο ησλ αληνρψλ γίλεηαη κε ηηο ζρέζεηο [10], [11], [12], θαη [13] ηνπ
Πίλαθα 1 κε 2, 3 ή 6 δείγκαηα αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο εμεηαδφκελεο παξηίδαο
ζθπξνδέκαηνο ζχκθσλα κε ην έλζεην πηλαθίδην ζηνλ Πίλαθα 1. Ο εμσηεξηθφο
απηφο έιεγρνο νλνκάδεηαη έιεγρνο ηαπηνπνίεζεο δηφηη ζηεξίδεηαη ζηελ
ζηαηηζηηθή δηεξεχλεζε ηνπ αλ ηα δείγκαηα πνπ εμεηάδνληαη αλήθνπλ ζηνλ ίδην
πιεζπζκφ κε ηνλ πιεζπζκφ ησλ αληνρψλ ηνπ ζθπξνδέκαηνο πνπ εμεηάζηεθε ζηνλ
εζσηεξηθφ έιεγρν (απηνέιεγρν). χκθσλα κε ην Κξηηήξην απηφ εμεηάδεηαη κε
εκπηζηνζχλε(1-a)%=98% αλ ην ζθπξφδεκα, πνπ αληηπξνζσπεχεηαη απφ ην δείγκα
πνπ ιήθζεθε, κε κέζε ηηκή ̅ , αλήθεη ζηνλ πιεζπζκφ πνπ ήδε, κέζσ ησλ
εζσηεξηθψλ ειέγρσλ, έρεη δηαπηζησζεί φηη πιεξνί ηελ απαίηεζε ην πνζνζηφ ηεο
«ππναληνρήο» ηνπ ζθπξνδέκαηνο λα είλαη ≤ 5% (δει λα έρεη κέζε ηηκή
πιεζπζκνχ
). Δπνκέλσο :
⁄

[17]

⁄
√

Ζ ζρέζε απηή γξάθεηαη:

≥ fck +1.645ζ –Εa/2 ζ/√n

Απφ ηελ νπνία πξνθχπηεη ην θξηηήξην
φπνπ
⁄

̅

+k

[18]

√

Ζ ηηκή ηεο παξακέηξνπ k εμαξηάηαη απφ ηηο ηηκέο ησλ n θαη ζ θαζψο θαη απφ ην
επίπεδν εκπηζηνζχλεο πνπ ζηελ πεξίπησζε απηή επηιέρζεθε γηα ηνλ ΚΣ ίζν κε
98% απζηεξφηεξν απφ ην 99% πνπ ιήθζεθε ππφςε ζην ΔΝ206-1 (βι αηηηνινγηθή
έθζεζε ΚΣ). εκεηψλεηαη φηη ε κεηαβνιή ηνπ αξηζκνχ ησλ δεηγκάησλ n απφ 2
ζε 3 δελ κεηαβάιιεη ηελ πηζαλφηεηα απνδνρήο ζεκαληηθά γεγνλφο πνπ επηηξέπεη
ελαιιαθηηθή ρξήζε ηνπ αξηζκνχ ησλ δεηγκάησλ (2ή3 δείγκαηα) ζηα θξηηήξηα
ηαπηνπνίεζεο [10] θαη [11] (βι αηηηνινγηθή έθζεζε ΚΣ).
Υφρίς Πιζηοποίηζη Δλέγτοσ Παραγφγής
ηελ πεξίπησζε απηή, φπσο αλαθέξζεθε ζηελ «εηζαγσγή», πηνζεηήζεθε ην
Κξηηήξην Α ηνπ ΚΣ 97 γηα λα παξακείλεη ακεηάβιεην ην επίπεδν εκπηζηνζχλεο
ζην ζθπξφδεκα πνπ παξαζθεπάδεηαη ρσξίο πηζηνπνίεζε ειέγρνπ. Ζ θακπχιε
ιεηηνπξγίαο ηνπ θξηηεξίνπ απηνχ (ζρέζεηο [14], [15] θαη [16] ) δίλεηαη ζην τ. 2
(θακπχιε Β). Ο έιεγρνο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ παξαδνρή φηη δελ ππάξρνπλ
πιεξνθνξίεο γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ ειεγρφκελνπ ζθπξνδέκαηνο, δηφηη ζηελ
πεξίπησζε απηή δελ κπνξνχλ λα ιεθζνχλ ππφςε ηα απνηειέζκαηα ηνπ
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηνπ παξαγσγνχ. Λακβάλνληαη 6 δείγκαηα απφ δηαθνξεηηθά
θνξηία πνπ εθιέγνληαη ηπραία. Αλ ε ζθπξνδέηεζε ζπκπιεξψλεηαη κε ιηγφηεξα
απφ 6 δείγκαηα ηφηε επηηξέπεηαη ε ιήςε πεξηζζνηέξσλ δεηγκάησλ απφ ην ίδην
θνξηίν.

ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ
ηα αθφινπζα δίλεηαη έλα παξάδεηγκα θαηαγξαθήο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ
(απηνειέγρνπ) ζθπξνδέκαηνο C20/25
Αξρηθή πεξίνδνο παξαγσγήο: Καηά ηελ Αξρηθή Πεξίνδν γίλεηαη ε επαιήζεπζε
ησλ εθηηκήζεσλ σο πξνο ηελ ηηκή ηεο ηππηθήο απφθιηζεο πνπ βαζίδεηαη ζε 35
ηνπιάρηζηνλ ηηκέο αληνρήο. Ζ απαηηνχκελε κέζε ηηκή αληνρήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο
πξνζδηνξίδεηαη κε βάζε φηη ζηελ πεξίνδν απηή (3 κήλεο θαη 12 ηνπιάρηζηνλ
επηηπρείο επαλαιήςεηο ηνπ ειέγρνπ) ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη ηα θξηηήξηα
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ (απηνειέγρνπ) ήηνη ζρέζεηο [1] θαη [2]:
ηελ πεξίπησζε ηνπ παξαδείγκαηνο απηνχ ζεσξείηαη :
 ηππηθή απφθιηζε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο παξαγσγήο ζ=3 MPa
 πηζαλφηεηα απνδνρήο Pa=80%
Απφ ην τ. 1 πξνθχπηεη φηη γηα ηελ επηιεγείζα πηζαλφηεηα απνδνρήο, ην
απαηηνχκελν πνζνζηφ ππναληνρήο p είλαη p= 0.5% απφ ην νπνίν πξνθχπηεη (βι
ρ 1) φηη z=2.5758 ≈ 2.58 θαη ε απαηηνχκελε Μέζε αληνρή fmαπ ηζνχηαη:
= +z ζ = 25 +2.58*3= 25+7.34=32.73 ≈ 33 MPa
Με ηελ αληνρή απηή ζρεδηάδεηαη ε ζχλζεζε θαη ε παξαγσγή ηνπ ζθπξνδέκαηνο
έσο φηνπ ζπγθεληξσζνχλ 35 ηνπιάρηζηνλ αληνρέο ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ
είλαη κηθξφηεξν απφ 3 κήλεο. ην παξάδεηγκα απηφ ζεσξείηαη φηη
παξαζθεπάδνληαη 36 κίγκαηα (12Χ3) θαη ζπγθεληξψλνληαη νη ηηκέο ηνπ Πίλαθα 2
(2ε ζηήιε) (Οι αναγραθόμενες ηιμές ανηοτών προέρτονηαι από ησταίοσς αριθμούς
με κανονική καηανομή, μέζη ηιμή 33MPa και ησπική απόκλιζη ζ= 3MPa). ηελ
ζηήιε 3 αλαγξάθνληαη νη κέζνη φξνη ̅ θαη ζπγθξίλνληαη κε ηελ απαίηεζε [1]
̅ ≥ 25+4=29 MPa. Δπίζεο ειέγρεηαη θαη ε απαίηεζε [2]
MPa.
Καη νη δχν απηέο απαηηήζεηο ηεξνχληαη θαζφιν ην δηάζηεκα ηεο αξρηθήο
πεξηφδνπ θαη επνκέλσο ε ππνινγηζκέλε ηηκή ηεο ηππηθήο απφθιηζεο S36 = 3.6
MPa είλαη αμηφπηζηε θαη κε απηή ζα γίλεη ν ζρεδηαζκφο ηνπ ζθπξνδέκαηνο ηεο
πεξηφδνπ ηεο πλερνχο παξαγσγήο.
Σα απνηειέζκαηα απηά παξνπζηάδνληαη θαη ππφ κνξθή δηαγξάκκαηνο, φπσο
παξνπζηάδεηαη ζην δηάγξακκα τ.3
Πεξίνδνο πλερνχο Παξαγσγήο : Ο έιεγρνο θαηά ηελ πεξίνδν απηή γίλεηαη κε
15δεο αληνρψλ πνπ ζπληζηνχλ θαη ηελ αληίζηνηρε πεξίνδν αμηνιφγεζεο κε βάζε
ηηο ζρέζεηο [4] θαη[5] γηα ηελ αληνρή θαη ηε ζρέζε [8] γηα ηνλ έιεγρν ηεο
ζηαζεξφηεηαο ηεο ηππηθήο απφθιηζεο.
Αλ ζε θάπνηνλ απφ ηνπο δηαδνρηθνχο ειέγρνπο κε 15δεο αληνρψλ, βξεζεί φηη ε
ζρέζε [8] δελ ηθαλνπνηείηαη, ηφηε ζεσξείηαη φηη ε ηππηθή απφθιηζε S36 δελ
αληηπξνζσπεχεη πιένλ ηελ παξαγσγή θαη ππνινγίδεηαη λέα ηππηθή απφθιηζε, S35 ,
απφ ηηο ηειεπηαίεο 35 δηαδνρηθέο αληνρέο πνπ έρνπλ ζπγθεληξσζεί θαη
εθαξκφδεηαη ζηελ επφκελε πεξίνδν αμηνιφγεζεο.

Αντοχή MPa
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μεμονωμζνεσ αντοχζσ fi
Κριτιριο μεμονωμζνων τιμών fi>fck-4=21
Κριτιριο ΜO τριάδων f3 >=fck+4 =29
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Αριθμόσ Αποτελζςματοσ
ρ 3: Γηάγξακκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ (απηνειέγρνπ) αληνρψλ αξρηθήο πεξηφδνπ
παξαγσγήο κε ηα θξηηήξηα απνδνρήο

Ζ απαηηνχκελε κέζε ηηκή ζρεδηαζκνχ
ππνινγίδεηαη κε ηελ βνήζεηα ηεο
Κακπχιεο Λεηηνπξγίαο ηεο απαίηεζεο [4] βι τ.2 γηα πηζαλφηεηα απνδνρήο Pac
ην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα επηιέγεηαη (ιφγσ ηνπ ζπλερνχο ραξαθηήξα ηεο
παξαγσγήο) Πηζαλφηεηα Απνδνρήο Pa = 90% νπφηε απφ ην τ2 πξνθχπηεη φηη ην
απαηηνχκελν πνζνζηφ ππναληνρήο p=3.3% ζην νπνίν αληηζηνηρεί Ε=1.838 θαη ε
απαηηνχκελε κέζε ηηκή ζρεδηαζκνχ ηζνχηαη :
=fck+Z*S36 =25+1.838* 3.6=31.6 ≈ 32 MPa
Ο ζρεδηαζκφο θαη ε παξαγσγή ζθπξνδέκαηνο επνκέλσο γηα ηελ ζπλερή πεξίνδν
παξαγσγήο ζα γίλεη κε απαηηνχκελε αληνρή
= 32 MPa.
εκεηψλεηαη φηη ε ηηκή ηεο ηππηθήο απφθιηζεο δελ κεηαβάιιεηαη κε ηελ
απμνκείσζε ηεο αληνρήο ηνπ ζθπξνδέκαηνο εθφζνλ ε αληνρή είλαη κεγαιχηεξε
απφ 27 MPa βι τ 4 .
ηνλ Πίλαθα 2 παξνπζηάδνληαη νη ηηκέο 4 δεθαπεληάδσλ αληνρψλ θαη
ππνινγίδνληαη: α/Οη κέζεο ηηκέο ησλ αληνρψλ ησλ 15δσλ, ̅ γηα λα ειεγρζεί ε
απαίηεζε [4] θαη β/ ε ηππηθή απφθιηζε ησλ 15δσλ γηα λα ειεγρζεί ε απαίηεζε [8].

Οη ηηκέο ησλ αληνρψλ απφ α/α 38 έσο α/α 96 πνπ πξνήιζαλ απφ ηπραίνπο
αξηζκνχο κε θαλνληθή θαηαλνκή, κέζε ηηκή 32 θαη ηππηθή απφθιηζε 3.6 κε
εμαίξεζε ηηο ηηκέο α/α 90 έσο α/α 93, νη νπνίεο ζθφπηκα αιινηψζεθαλ έηζη ψζηε
λα πξνζνκνησζεί θάπνηα αιιαγή ζηελ παξαγσγή πνπ λα πξνθαιεί κε
ηθαλνπνίεζε ηνπ θξηηεξίνπ ζηαζεξφηεηαο ηεο ηππηθήο απφθιηζεο, ζρέζε [8].
Πίλαθαο 2 Δζσηεξηθφο έιεγρνο Αξρηθήο θαη πλερνχο Παξαγσγήο
Αρχικι
1θ 36δα
1θ
α/α fi
1 32.1
2 29.2
3 33.7
4 36.8
5 36.6
6 38.2
7 26.4
8 32.3
9 36.3
10 29.7
11 30.9
12 27.9
13 27.5
14 30.5
15 30.7
16 26.6
17 31.3
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

𝒇𝟑𝟔
S36

31.8
33.4
31.9
32.0
31.9
37.0
32.7
32.4
31.5
38.9
35.6
40.1
31.0
38.0
28.2
34.6
35.7
38.8
32.7
32.9
3.6

̅

α/α
37
38

31.7

39
40
41

37.2

42
43
44

31.7

45
46
47

29.5

48
49
50

29.6

51

f15
S15
29.9 1.48*S36+fck
0.63*S36
1.37 *S36
32.4 S' 35 62εως96

fi
30.9
28.1
32.5
35.1
30.1
32.1
34.7
31.1
35.1
37.2
33.6
30.4
32.2
34.1
29.9
32.5
2.5
30.4
2.3
5.0

Πα ρ α γωγι
υνεχισ
Μεμονωμζνεσ αντοχζσ *ΜΡα+
Δεκαπεντάδεσ αντοχών
2θ
3θ
4θ
5θ
6θ
7θ
8θ
9θ
α/α fi α/α fi α/α fi α/α
α/α fi α/α fi α/α fi α/α
52 27.4 67
32.9 82 36.6 97 31.6 112 27.3 127 34.1 142 38.7 157
53 29.5 68
25.9 83 25.4 98 33.6 113 29.9 128 25.4 143 24.7 158
54 30.7 69
30.8 84 30.7 99 36.9 114 31.4 129 31.5 144 31.3 159
55 40.6 70
29.6 85 38.0 100 30.6 115 43.7 130 30.1 145 40.5 160
56 34.4 71
30.6 86 34.7 101 33.1 116 36.0 131 31.3 146 36.4 161
57 30.8 72
39.9 87 25.7 102 36.4 117 31.5 132 42.9 147 25.2 162
58 33.7 73
35.1 88 34.1 103 31.9 118 35.1 133 36.9 148 35.7 163
59 32.5 74
34.0 89 36.0 104 36.9 119 33.6 134 35.5 149 33.6 164
60 29.7 75
28.7 90 22.0 105 39.5 120 30.1 135 28.8 150 38.0 165
61 36.7 76
32.4 91 23.0 106 35.0 121 38.9 136 33.5 151 33.0 166
62 34.2 77
32.8 92 28.3 107 31.0 122 35.8 137 34.0 152 28.4 167
63 30.1 78
35.1 93 22.5 108 33.2 123 30.6 138 36.8 153 35.3 168
64 29.6 79
30.0 94 33.8 109 35./ 124 30.1 139 30.5 154 36.8 169
65 38.7 80
30.8 95 35.7 110 30.4 125 41.3 140 31.5 155 37.7 170
66 33.9 81
34.0 96 30.9 111 30.4 126 35.4 141 35.5 156 31.6 171
32.8
32.2
30.5
33.6
34.0
33.2
33.8
3.7
3.3
5.6
2.9
4.6
4.1
4.8
30.4
2.3
5.0

30.4
2.3
5.0

fi
38.4
28.6
39.0
25.7
26.5
29.7
26.8
28.9
27.6
35.0
38.6
30.3
36.6
33.6
31.0
31.8
4.7

Η S 36 δεν ικανοποιεί τθν ανιςότθτα. Τπολογίηεται νζα S΄ 35 από τα
30.4
τελευταία 35 αποτελζςματα από α/α 96 ζωσ α/α 62
2.3
5.0 5,0<5.6 θ ανίςωςθ δεν ικανοποιείται.

υπολογιςμόσ νζασ S΄35

4.49 με αναπροςαρμογι τθσ απαιτ fcm=fck+1.84*4.49=33
31.6
31.6
31.6
31.6
31.6
2.8
2.8
2.8
2.8
2.8
6.1
6.1
6.1
6.1
6.1
Απαιτήςεισ για τη ςυνεχή παραγωγή : 𝒇 𝟏𝟓 fck+1.48S36 0.63*S36 ≤ S15 ≤ 1.37*S36
Απαιτήςεισ για αρχική παραγωγή
̅ >= fck+4= 29
34.3
Η αρχικι παραγωγι μπορεί υπό προχποκζςεισ να παραλθφκεί
fi >= fck-4 = 21
1.48*S' 35+fck
0.63*S' 35
33.9 1.37*S' 35

31.6
2.8
6.1

ΑΡΧΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Η απαιτοφμενθ μζςθ αντοχι επιλζγεται για επιλεγμζνθ πικανότθτα αποδοχισ από τθν ΚΛ Pa=84% ιτοι p=0.5% →z=2.58

35.6 απαιτfcm= fck+zς Για ς≈3 ΜΡα απαιτfcm=25+2.58*3=32.7≈ 33.0 MPa. Η αρχικι 36άδα αντοχών προζρχεται από ιςάρικμθ ομάδα τυχαίων αρικμών
με μζςθ τιμι 33 και ς=3 ΕΛΕΓΧΟ ΑΡΧΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ : Σα κριτήρια ικανοποιουνται και η S35=3.6 MΡa.
ΤΝΕΧΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Με βάςθ τθν ευρεκείςα τιμι S 35 =3.6 και τθν επιλεγόμενθ πικανότθτα αποδοχισ από τθν ΚΛ, Pa=90% p=3.3% Z=1.84

33.6 απαιτfcm=25+1.84*3.6=31.6≈32 MPa (Αν εφαρμόηονταν το περικώριο αντοχισ 2ς τότε απαιτ fcm=32.2 MPa)
τθν 4θ 15αδα γίνεται θ υπόκεςθ ότι θ μονάδα τικεται εκτόσ ελζγχου με αποτζλεςμα οριςμζνεσ αντοχζσ να μειωκοφν και θ τυπικι απόκλιςθ να
αυξθκεί ςε 5.6 γεγονόσ που δεν ικανοποιεί τθν ανίςωςθ και επιβάλει από τθν επόμενθ 15αδα τθν αναπροςαρμογι τθσ τυπικισ απόκλιςθσ με
τον επανυπολογιςμό τθσ απαιτ μζςθσ αντοχισ fας

35.7 υπολογιςμό νζασ από τα τελευταία 35 αποτελζςματα ιτοι α/α 96 ωσ α/α 62, S΄ 35=4.49 ≈4.5 και
fας=25+1.84*4.49=33.3 ≈33 αναπροςαρμογι που ακολουκικθκε από τθ 5θ δεκαπαντάδα

Συπική απόκλιςη ΜΡα

Πξάγκαηη παξαηεξείηαη φηη ε ζρέζε [4] ηθαλνπνηείηαη θαη απφ ηηο 4 15δεο
̅ > 25+1.48*3.6387= 30.4 MPa
θαη ε ζρέζε [8] ηθαλνπνηείηαη γηα ηηο 3 πξψηεο 15δεο ελψ γηα ηελ 4ε 15δα –ιφγσ
ηεο ζθφπηκεο αιινίσζεο ησλ αληνρψλ- ε ηππηθή απφθιηζε S15= 5.6 MPa θαη ε
ζρέζε [8] δελ ηθαλνπνηείηαη. πκπεξαίλεηαη φηη ε ηππηθή απφθιηζε S36 δελ
αληηπξνζσπεχεη αμηφπηζηα ηελ παξαγσγή θαη γηα ηνλ ιφγν απηφ ζα πξέπεη άκεζα
λα κεηαβιεζεί ε ζχλζεζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο θαη λα ππνινγηζηεί λέα απαηηνχκελε
κέζε ηηκή ζρεδηαζκνχ
ιακβάλνληαο ππφςε λέα –πιένλ αμηφπηζηε- ηηκή ηεο
ηππηθήο απφθιηζεο πνπ ππνινγίδεηαη απφ ηηο 35 δηαδνρηθέο πξνεγνχκελεο αληνρέο
δει απφ α/α 96 έσο α/α 62. Ζ ηηκή ηεο λέαο ηππηθήο απφθιηζεο S35 = 4.49 MPa.
Με βάζε ηελ λέα απηή ηηκή θαη ηελ επηιεγείζα Πηζαλφηεηα Απνδνρήο 90%
πξνζδηνξίδεηαη κε ηελ βνήζεηα ηεο ΚΛ ηνπ θξηηεξίνπ (τ 2) λέα απαηηνχκελε
κέζε ηηκή ζρεδηαζκνχ.

Για ςκυροδζματα κατηγορίασ C20/25 και άνω, η τυπική απόκλιςη είναι ςταθερή
ανεξάρτητη τησ αντοχήσ και τησ περιεκτικότητασ ςε τςιμζντο

27 ΜΡα
Αντοχή ΜΡα
ρ.4: Μεηαβνιή ηεο ηππηθήο απφθιηζεο κνλάδσλ παξαγσγήο ζθπξνδέκαηνο ζε ζρέζε κε
ηελ αληνρή. (Dewar et al 1992 , Harrison et al 2010)

=fck+Z*S35=25+1.84* 4.49=33.3≈33 MPa
Ζ παξαγσγή επνκέλσο απφ ηελ 5ε δεθαπεληάδα θαη κεηά ζρεδηάδεηαη κε βάζε
απηή ηελ αληνρή.
Σα τ 5 θαη τ 6 παξνπζηάδνπλ ηα αληίζηνηρα δηαγξάκκαηα κεηαβνιψλ γηα ηελ
ηππηθή απφθιηζε θαη γηα ηελ αληνρή. ηελ 4ε 15δα θαίλεηαη φηη γίλεηαη
παξαβίαζε ηεο ζρέζεο [8] γηα ηελ ζηαζεξφηεηα ηεο ηππηθήο απφθιηζεο θαη
επαθνινπζεί ζηελ επφκελε 15δα (5ε) κεηαβνιή ηεο ζχλζεζεο γηα δηφξζσζε ηεο
απαηηνχκελεο κέζεο αληνρήο.

35

10
Συπικι απόκλιςθ 15δασ S15
Κάτω Οριο 0.63*S36
Ανω Οριο 1.37*S36
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Αριθμόσ δεκαπεντάδασ

Αριθμόσ Δεκαπεντάδασ

ρ 5 : Έιεγρνο ηππηθήο απφθιηζεο

1

ρ6: Έιεγρνο Μέζεο Αληνρήο

ΥΟΛΙΑ
εκεηψλεηαη φηη νη ηηκέο ηεο Πηζαλφηεηαο Απνδνρήο πνπ ζεσξήζεθαλ ζηνπο
ππνινγηζκνχο ηεο απαηηνχκελεο κέζεο ηηκήο ηεο αληνρήο (80% θαη 90%) δελ
είλαη ππνρξεσηηθέο θαη ν Παξαγσγφο κπνξεί λα επηιέμεη ηελ πηζαλφηεηα
απνδνρήο πνπ θξίλεη πξνζθνξφηεξε (ζηελ μέλε βηβιηνγξαθία ζπρλά αλαθέξεηαη
σο ζπληζηψκελε απαηηνχκελε κέζε αληνρή ε αληνρή fck+2S).
Παξαηεξείηαη φηη ε δηαδηθαζία παξαγσγήο δελ έρεη πιένλ ηνλ «ζηαηηθφ»
ραξαθηήξα ηεο κειέηεο ζχλζεζεο ζχκθσλα κε ην πλεχκα ησλ πξνεγνχκελσλ
ΚΣ, αιιά απνηειεί κία ζπλερή δηαδηθαζία ειέγρνπ θαη πξνζαξκνγήο ηεο
παξαγσγήο κε βάζε ην ζχζηεκα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ (απηνειέγρνπ). ήκεξα
ππάξρνπλ εμειηγκέλα ζηαηηζηηθά ζπζηήκαηα παξαθνινχζεζεο ηεο παξαγσγήο κε
κεγαιχηεξε επαηζζεζία απφ ηνπο ειέγρνπο ηνπ ΚΣ πνπ παξέρνπλ ζηνπο
παξαγσγνχο
ηελ
δπλαηφηεηα
ιεπηνκεξέζηεξεο
θαη
επηηπρέζηεξεο
παξαθνινχζεζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ ζθπξνδέκαηνο (πρ Harrison et al, 2010). Ζ
επηηπρία ηνπ ΚΣ θαη ησλ λέσλ αξρψλ πνπ εηζάγεη, εμαξηάηαη απφ ηελ επηινγή
ηνπ θαηάιιεινπ ζπζηήκαηνο πηζηνπνίεζεο ειέγρνπ παξαγσγήο. Σν ζχζηεκα
απηφ ζα πξέπεη γίλεη απνδεθηφ απφ ηελ πιεηνςεθία ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο,
έηζη ψζηε λα έρεη γεληθεπκέλε εθαξκνγή. Σφηε κφλν ζα κπνξεί λα ιερζεί φηη ν
έιεγρνο έγηλε “πξνιεπηηθφο”, αθνχ ζα ζηεξίδεηαη ζηνλ απηνέιεγρν ηεο
πιεηνςεθίαο ησλ πηζηνπνηεκέλσλ κνλάδσλ.

Θα πξέπεη επίζεο λα παξαηεξεζεί φηη ν ξπζκφο δεηγκαηνιεςίαο (1 δείγκα/εκέξα
παξαγσγήο ή 200 m3) πνπ πξνδηαγξάθεηαη απφ ηνλ ΚΣ2016 δεκηνπξγεί
νξηζκέλα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ πξνθαινχκελν ηδην-ζπζρεηηζκφ
ησλ αληνρψλ (autocorrelation) πνπ αιινηψλεη ηνλ ηπραίν θαη αβίαζην ραξαθηήξα
ηεο δεηγκαηνιεςίαο θαη ηελ αθξίβεηα ησλ ζηαηηζηηθψλ αλαιχζεσλ. ε
πεξηπηψζεηο πςειψλ ζπρλνηήησλ δεηγκαηνιεςίαο ην δείγκα Γη ζρεηίδεηαη κε ην
Γη-1 θαη Γη+1 θαζψο θαη κε ηα Γη-2 θαη Γη+2 αιιά ζε κηθξφηεξν βαζκφ.
Αλαθέξεηαη (Harrison, 2001) φηη ζρεηηθέο έξεπλεο πνπ έγηλαλ ζην UK έδεημαλ
φηη ν κέγηζηνο επηηξεπφκελνο ξπζκφο δεηγκαηνιεςίαο γηα ηελ απνθπγή ηνπ
θαηλνκέλνπ είλαη 16 δείγκαηα/κήλα. Πηζηεχεηαη φηη ην ζέκα απηφ ζα πξέπεη λα
επαλεμεηαζηεί ζηε επφκελε αλαζεψξεζε ηνπ ΚΣ καδί κε ην ζέκα ησλ
“νηθνγελεηψλ” (families), γηα ην νπνίν ν ηερληθφο θφζκνο έδεημε ππεξβνιηθή
δπζπηζηία, ελψ αλ εμεηαζηεί ην ζέκα ζε βάζνο απνδεηθλχεηαη φηη ιχλεη πνιιά
πξνβιήκαηα ειέγρνπ παξαγσγήο θαη ηδίσο ηδην-ζπζρεηηζκνχ ρσξίο λα εηζάγεη
πεγέο αλαθξίβεηαο απνηειεζκάησλ.
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