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1. Εισαγωγή 

 
Οι μηχανές θραύσης δοκιμίων σκυροδέματος πρέπει να συμμορφώνονται με το 

πρότυπο ΕΝ 12390-4:2000 ‘Testing hardened concrete – Part 4: Compressive strength – 
Specification for testing machines’, το οποίο μάλιστα έχει υιοθετηθεί αυτούσιο ήδη ως 
ΕΛΟΤ ΕΝ 12390.04:2000 ‘Δοκιμές σκληρυμένου σκυροδέματος – Μέρος 4: ΄ Αντοχή σε 
θλίψη – Προδιαγραφή για μηχανές δοκιμών’.  

 
Σύμφωνα με το πρότυπο (§ 5.1) οι έλεγχοι που θα πραγματοποιούνται κατά τη 

διακρίβωση της μηχανής δοκιμών, προκειμένου να καθορίσουν την ορθή λειτουργία της 
περιλαμβάνουν τα εξής χαρακτηριστικά – παραμέτρους: 

1. επιπεδότητα πλακών 
2. ρυθμός εφαρμογής δύναμης 
3. ακρίβεια του ενδείκτη δύναμης 
4. τρόπος μεταφοράς δύναμης (μόνο για νέες μηχανές, εκτός αν απαιτηθεί 

διαφορετικά από εθνικές διατάξεις). 
 

Ενώ λοιπόν το πρότυπο ορίζει ανοχές τόσο για την πρώτη παράμετρο της επιπεδότητας 
(0.03 mm/ 150mm, σύμφωνα με την παράγραφο § 4.1.3), όσο και για τη δεύτερη του 
ρυθμού εφαρμογής δύναμης (± 5% του καθορισμένου ρυθμού, σύμφωνα με την 
παράγραφο § 4.3.3), για τις δύο τελευταίες παραμέτρους, που είναι μακράν οι 
σοβαρότερες και οι πιο κρίσιμες, αναφέρει στην εισαγωγή (page 3) ότι πρέπει να οριστούν 
με τη θεσμοθέτηση εθνικών προδιαγραφών [1]. 
 

2. Μηχανές θραύσης δοκιμίων σκυροδέματος 
 
2.1 Ταξινόμηση – κατάταξη 
 

Ο παρακάτω πίνακας 1 ‘Κλάσεις μηχανών θλίψης’ παρουσιάζει τις μέγιστες 
επιτρεπόμενες τιμές για τα διάφορα σχετικά σφάλματα μιας μηχανής θλίψης και για τη 
σχετική διακριτική ικανότητα του ενδείκτη, που χαρακτηρίζει τη μηχανή δοκιμής σε 
σχέση με την αντίστοιχη κλάση [2]. Τα σφάλματα αυτά είναι: 

 η απόκλιση της ένδειξης (accuracy) q, 
 η επαναληψιμότητα (repeatability) b, 
 η αντεπιστροφή (reversibility) v όπου εφαρμόζεται, 
 το ‘μηδέν’  (zero) 0, μετά την αποφόρτιση και 
 η σχετική διαβάθμιση της ένδειξης (relative resolution) α 

 



Πίνακας 1α: Κλάσεις μηχανών θλίψης (ISO 7500-01:2004, Τ2) 
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3 σχετικό σφάλμα αντεπιστροφής προσδιορίζεται μόνο όταν απαιτείται 

όπου: 
1 q [%]: σχετικό σφάλμα απόκλισης, που υπολογίζεται από την εξίσωση: 

q = 100 . (Fi – Fμ) / Fμ 
2 b [%]: σχετικό σφάλμα επαναληψιμότητας, που υπολογίζεται από την εξίσωση: 

b = 100 . (Fmax – Fmin) / Fμ 
3 v [%]: σχετικό σφάλμα απόκλισης, που υπολογίζεται από την εξίσωση: 

v = 100 . (F’ – F) / Fμ 
4 fo [%]: σχετικό σφάλμα του μηδενός, που υπολογίζεται από τη σχέση: 

fo = 100 . Fio / FN 
5 α [%]: σχετική διαβάθμιση του ενδείκτη, η οποία ορίζεται από τη σχέση:  

α = 100 . r / Fi, με: 
Fi την πραγματική δύναμη στο υπό θεώρηση σημείο  
Fμ τον αριθμητικό μέσο όρος των μετρήσεων της ένδειξης της συσκευής 
F την πραγματική δύναμη με αυξανόμενη δύναμη δοκιμής στο υπό θεώρηση σημείο 
F’ την πραγματική δύναμη με μειούμενη δύναμη δοκιμής στο υπό θεώρηση σημείο 
Fio την παραμένουσα ένδειξη στον ενδείκτη της μηχανής μετά την αποφόρτιση 
FN τη μέγιστη δυναμικότητα της μηχανής 
r την ανάλυση (διαβάθμιση) του ενδείκτη (§ 6.2 του Διεθνούς Προτύπου ISO 7500) [2]. 

 
Όλες οι παράμετροι θα πρέπει να ικανοποιούνται ως προς τα μέγιστα σφάλματα ώστε να 
πραγματοποιείται η κατάταξη ως προς την κλάση. 
 
Ο ίδιος ουσιαστικά πίνακας (χωρίς την παράμετρο της αντεπιστροφής) περιέχεται και στο 
πρότυπο ΕΝ 12390-04 με μόνη διαφοροποίηση τις τιμές στην παράμετρο 0 
 

Πίνακας 1β: Κλάσεις μηχανών θλίψης (ΕΝ 12390-04:2000, Τ1) 

 

Κλάση 
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2.2 Εθνικές προδιαγραφές  
 

Σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12390-4 (page 3) ‘..Τρεις κλάσεις στις μηχανές δοκιμών 
θλίψης αναγνωρίζονται και οι οποίες αντιστοιχούν στις ακρίβειες της κλίμακας  1%, 2% και 
3%. Είναι προφανές ότι αυτές οι τάξεις ακρίβειας έχουν άμεση επίδραση στην ακρίβεια του 
αποτελέσματος της δοκιμής και είναι θέμα της κάθε χώρας να αποφασίσει την αποδεκτή 
τιμή για την κλάση της μηχανής, για παράδειγμα, 1% and 2%.’ 

Οι εθνικές προδιαγραφές για τα ανωτέρω (και ειδικά για τις αποδεκτές κλάσεις της 
μηχανής δοκιμών), λαμβάνοντας υπ’ όψιν και το πρότυπο ΕΝ 12390-3 θα πρέπει να 
εφαρμόζονται από: 

1. τα διαπιστευμένα κατά ISO 17025 εργαστήρια δοκιμών 
2. τα εποπτευόμενα από το ΥΠΕΧΩΔΕ εργαστήρια 
3. τα εργαστήρια εταιριών που ήδη φέρουν σήμανση CE στα πρόσθετα 

σκυροδέματος (πχ ISOMAT, VIMATEC, SIKA κα) διότι το αναφέρει ρητά το 
πρότυπο (Table 2-3.1-3.2-4-5-6-7-8-9-10-11.1-11.2-12), που ήδη εφαρμόζουν, 
ΕΛΟΤ ΕΝ 934-2: “Πρόσθετα σκυροδέματος κονιαμάτων και ενεμάτων – Μέρος 
2: Πρόσθετα σκυροδέματος – Ορισμοί, απαιτήσεις, συμμόρφωση, σήμανση και 
επισήμανση” [3]. 

4. τα εργαστήρια όλων των μονάδων παραγωγής σκυροδέματος που είναι 
πιστοποιημένα με Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001 και 
πραγματοποιούν ιδίοις τις θραύσεις των δοκιμίων, που θα πρέπει να ικανοποιούν: 

 τις απαιτήσεις των πελατών τους και τις εφαρμοστέες νομικές και 
κανονιστικές απαιτήσεις (§ 1.1) 

 τις απαιτήσεις του νέου ΚΤΣ-2016 για την Πιστοποίηση Ελέγχου 
Παραγωγής (Παράρτημα ΠΒ 5-1) και αναγράφοντας υποχρεωτικά στο 
Δελτίο Αποστολής αν είναι πιστοποιημένος ο έλεγχος παραγωγής ή όχι 
(παρ Β.5.10.23, 24, 25) 

 
Τελευταία (όχι λόγω σημασίας και σπουδαιότητας) εμπλέκονται τα εργαστήρια 

διακριβώσεων, τα οποία στο μέγεθος της δύναμης είναι διαπιστευμένα στο σύνολό τους σύμφωνα 
με το ISO 7500-1:2004 “Metallic materials – Verification of static uniaxial testing machines – Part 
1: Tension/compression testing machines – Verification and calibration on the force measuring 
system). Τα εργαστήρια διακριβώσεων στα πιστοποιητικά που εκδίδουν αναφέρουν την 
ταξινόμηση της μηχανής ως προς κλάση (συμμορφούμενα και με το ΕΝ 12390-4), αλλά δεν 
μπορούν να αναφέρουν και τη συμμόρφωση της μηχανής ως προς αυτό το κριτήριο, 
λαμβανομένου ότι η χώρα δεν έχει θεσπίσει όριο. 
 

2.3  Συσχέτιση ΕΝ 12390-04 και ΚΤΣ 97 
 

Στον Κανονισμό Τεχνολογίας Σκυροδέματος 1997 και στις οδηγίες ΣΚ του ΥΠΕΧΩΔΕ δεν 
υπάρχει καμιά αναφορά ούτε σε κλάσεις μηχανών θλίψης, αλλά ούτε και σε επιτρεπόμενες 
αποκλίσεις. Η μόνη σχετική αναφορά είναι στη μέθοδο ελέγχου ΣΚ-304:1986 ‘Μέθοδος 
προσδιορισμού αντοχής σε θλίψη δοκιμίων σκυροδέματος’ και πιο συγκεκριμένα στη σελίδα 15 
όπου επί λέξει αναφέρεται ότι ‘..Η διαβάθμιση της κλίμακος δεν πρέπει να είναι μεγαλυτέρα του 1% 
της μεγίστης ενδείξεώς της..’ [4].  

Από τον ορισμό όμως προκύπτει πως αυτό το 1% αντιστοιχεί στη σχετική διαβάθμιση α του 
Πίνακα 1 ‘Κλάσεις μηχανών θλίψης’ και αυτό με τη σειρά του στην κατάταξη ‘class 2’. Εμμέσως 
δηλαδή το ΣΚ-304 ορίζει επιτρεπόμενη ανοχή στην απόκλιση το 2%. 

 



2.4  Δεδομένα μετρήσεων 
 

Τα εργαστήρια διακρίβωσης της χώρας που είναι διαπιστευμένα από το Εθνικό 
Σύστημα Διαπίστευσης Ε.ΣΥ.Δ. στο πεδίο της δύναμης (διακρίβωση μηχανών θλίψης) 
έχουν διαπιστευθεί με βάση το πρότυπο ISO 7500:2004 «Metallic materials – Verification 
of static unixial testing machines – Part 1: Tension/compression testing machines – 
Verification and calibration of the force-measuring system’ (Το εν λόγω πρότυπο 
αναφέρει, ανάμεσα στα άλλα, στην παράγραφο § 6.1 General ‘The force – proving 
instrument used for the calibration shall comply with the requirements specified in ISO 
376’) [5].  

Κατά τη χρονική διάρκεια των τελευταίων ένδεκα ετών το εργαστήριο 
πραγματοποίησε 918 διακριβώσεις  σε μηχανές θραύσης δοκιμίων σκυροδέματος στο 
σύνολο της ελληνικής επικράτειας και τα στοιχεία που έχει συλλέξει αναλύθηκαν και 
παρουσιάζονται. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν επί τόπου στις εγκαταστάσεις των 
πελατών, με το πρότυπο αναφοράς της εταιρείας που εν προκειμένω είναι μία 
δυναμοκυψέλη 2000 kN και η οποία διακριβώνεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα στο 
Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας Ε.Ι.Μ. σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 376 και 
κατατάσσεται σε κλάση η οποία πρέπει να είναι ίση ή καλύτερη από την υπό διακρίβωση 
πρέσα. 

 
 

2.5 Αποτελέσματα 
 

ΚΛΑΣΕΙΣ ΠΡΕΣΩΝ ΘΡΑΥΣΗΣ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 
(Περίοδος ελέγχου 2006)

(Ελεγχθείσες μηχανές 109)
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Σχήμα 1: Κατάταξη μηχανών θραύσης δοκιμίων σκυροδέματος κατά το έτος 2006 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΛΑΣΕΙΣ ΠΡΕΣΩΝ ΘΡΑΥΣΗΣ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 
(Περίοδος ελέγχου 2007)

(Ελεγχθείσες μηχανές 123)
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Σχήμα 2: Κατάταξη μηχανών θραύσης δοκιμίων σκυροδέματος κατά το έτος 2007 

 
 
 



ΚΛΑΣΕΙΣ ΠΡΕΣΩΝ ΘΡΑΥΣΗΣ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 
(Περίοδος ελέγχου 2008)

(Ελεγχθείσες μηχανές 114)

class 05
15%

class 1
24%

class 2
32%

class 3
11%

class >3
18%

 
Σχήμα 3: Κατάταξη μηχανών θραύσης δοκιμίων σκυροδέματος κατά το έτος 2008 

 
 

 

ΚΛΑΣΕΙΣ ΠΡΕΣΩΝ ΘΡΑΥΣΗΣ ΔΟΚΙΜΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 
(Περίοδος ελέγχου 2009)

(Ελεγχθείσες μηχανές 114)
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Σχήμα 4: Κατάταξη μηχανών θραύσης δοκιμίων σκυροδέματος κατά το έτος 2009 

 
 
 
 



 
Σχήμα 5: Κατάταξη μηχανών θραύσης δοκιμίων σκυροδέματος κατά το έτος 2010 

 
 
 

 
Σχήμα 6: Κατάταξη μηχανών θραύσης δοκιμίων σκυροδέματος κατά το έτος 2011 

 
 
 



 
Σχήμα 7: Κατάταξη μηχανών θραύσης δοκιμίων σκυροδέματος κατά το έτος 2012 

 
 
 

 
Σχήμα 8: Κατάταξη μηχανών θραύσης δοκιμίων σκυροδέματος κατά το έτος 2013 

 
 
 



 
Σχήμα 9: Κατάταξη μηχανών θραύσης δοκιμίων σκυροδέματος κατά το έτος 2014 

 
 

 
Σχήμα 10: Κατάταξη μηχανών θραύσης δοκιμίων σκυροδέματος κατά το έτος 2015 

 
 
 
 



 
Σχήμα 11: Κατάταξη μηχανών θραύσης δοκιμίων σκυροδέματος κατά το έτος 2016 

 
 

 
Σχήμα 12: Κατάταξη μηχανών θραύσης δοκιμίων σκυροδέματος το διάστημα 2006-2016 

 
 
Πίνακας 2: Κατάταξη διακριβωμένων μηχανών θραύσης δοκιμίων σκυροδέματος περιόδου 2006-2011 



  
  

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Νum % Νum % Νum % Νum % Νum % Νum % 

class 0.5 15 14 21 17 17 15 10 9 11 12 10 12 

class 1 39 36 31 25 27 24 49 43 36 40 32 40 

class 2 25 23 36 29 38 33 25 22 22 24 21 26 

class 3 9 8 12 10 12 11 8 7 9 10 8 10 

class >3 21 19 23 19 20 18 22 19 12 13 10 12 

 
 

Πίνακας 3: Κατάταξη διακριβωμένων μηχανών θραύσης δοκιμίων σκυροδέματος περιόδου 2012-2016 

  
  

2012 2013 2014 2015 2016 TOTAL 

Νum % Νum % Νum % Νum % Νum % Νum % 

class 0.5 6 13 6 10 6 11 9 12 4 9 115 13 

class 1 19 40 27 44 25 45 34 44 20 45 339 37 

class 2 14 29 17 27 14 25 21 27 13 30 246 27 

class 3 4 8 6 10 4 7 7 9 3 7 82 9 

class >3 5 10 6 10 6 11 7 9 4 9 136 14 

 
 

4. Συμπεράσματα 
 

1. Πρέπει αν αποσαφηνιστεί αν ο χαρακτηρισμός της κλάσης αφορά όλα τα 
χαρακτηριστικά αυτής ή μόνο την απόκλιση, δεδομένου ότι στην αναφορά του 
ΚΤΣ-2016 (παρ. Β.5.3.1κ κ) υπάρχει εντός παρενθέσεως η αναφορά ΄ μέτρηση 
ανοχής δύναμης’ 

2. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει μία ποσοτικοποιημένη έρευνα βασισμένη σε 
επεξεργασία στοιχείων ενός διαπιστευμένου εργαστηρίου διακριβώσεων, στο 
πεδίο της δύναμης με εφαρμογή στις μηχανές θλίψης. Επειδή βάσιμα πιστεύουμε 
ότι το δείγμα είναι αντιπροσωπευτικό, καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως το 20% 
περίπου των πρεσών θραύσης δοκιμίων σκυροδέματος δεν κατατάσσεται στις 
επιτρεπόμενες κλάσεις 1 και 2. Ως εκ τούτου δεν συμμορφώνονται με τον ΚΤΣ-
2016. 

3. Υπάρχει ένα ποσοστό περίπου 10%, που κατατάσσει τις μηχανές στην κλάση 3.   
4. Οι ταξινομήσεις στις κλάσεις 2 και 3, δεν οφείλονται μόνο λόγω της απόκλισης 

στην ένδειξη (2% και 3% αντίστοιχα στις προαναφερόμενες κλάσεις), αλλά 
οφείλονται και στη μεγάλη διακριτική ικανότητα που έχουν ορισμένες μηχανές, με 
αποτέλεσμα η σχετική διαβάθμιση α (ένα από τα τέσσερα κριτήρια της 
ταξινόμησης) να είναι: 

 μεγαλύτερη του 1%, που αντιστοιχεί στην κλάση 2 (πχ αν η διαβάθμιση 
ενός ενδείκτη πρέσας 200 tn είναι 1 tn, τότε στο υποχρεωτικά ελεγχόμενο σημείο 
80 tn, η σχετική διαβάθμιση α αντιστοιχεί σε 100*1/80 = 1.25 > 1) και  

 μεγαλύτερη του 1.5%, που αντιστοιχεί στην κλάση 3 (πχ αν η διαβάθμιση 
ενός ενδείκτη μηχανής 200 tn είναι 1 tn, τότε στο υποχρεωτικά ελεγχόμενο σημείο 
40 tn, η σχετική διαβάθμιση α αντιστοιχεί σε 100*1/40 = 2.5 > 1.5). 
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