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«Έλεγχος της παραγωγής στο εργοστάσιο»(ορισμός CPR): σημαίνει τον τεκμηριωμένο,
συνεχή και εσωτερικό έλεγχος της παραγωγής σε ένα εργοστάσιο, σύμφωνα με τις
σχετικές εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές.
Ο έλεγχος της παραγωγής στο εργοστάσιο ορίζεται ως ο συνεχής εσωτερικός έλεγχος
της παραγωγής που εφαρμόζεται από τον κατασκευαστή. Όλα τα στοιχεία, απαιτήσεις
και διατάξεις που εφαρμόζει ο κατασκευαστής πρέπει να τεκμηριώνονται με
συστηματικό τρόπο, υπό μορφή γραπτών πολιτικών και διαδικασιών. Αυτή η
καταγραφή του συστήματος ελέγχου της παραγωγής εξασφαλίζει την κοινή κατανόηση
της διασφάλισης της ποιότητας και καθιστά ικανή την επίτευξη των απαιτούμενων
χαρακτηριστικών του προϊόντος και τον έλεγχο για την αποτελεσματική λειτουργία του
συστήματος ελέγχου της παραγωγής.
Στις εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές αναφέρεται ότι η συμμόρφωση με τις
απαιτήσεις του ISO 9001 θεωρείται ότι είναι επαρκής για τον έλεγχο της παραγωγής
στο εργοστάσιο εφ’ όσον ενσωματώνονται και οι ιδιαίτερες απιτήσεις των
εναρμονισμένων τεχνικών προδιαγραφών.

Κατευθυντήρια Οδηγία / Guidance Paper B (NB-CPD AG 03 004)
Γενικά σχόλια
Οργάνωση του συστήματος ελέγχου παραγωγής στο εργοστάσιο από τον
κατασκευαστή.
Καθήκοντα και ευθύνες θα πρέπει να τεκμηριώνονται
Αναγνώριση των διαδικασιών για την απόδειξη της συμμόρφωσης του προϊόντος
Αναγνώριση και καταγραφή του κάθε περιστατικού μη συμμόρφωσης
Αναγνώριση των διαδικασιών για τη διόρθωση περιστατικών μη συμμόρφωσης

Τεκμηρίωση του ορισμού του ΕΠΕ
Προετοιμασία τεκμηριωμένων διαδικασιών και οδηγιών σχετικά με τις λειτουργίες ελέγχου της
παραγωγής στο εργοστάσιο
Αποτελεσματική εφαρμογή αυτών των διαδικασιών και οδηγιών
Καταγραφή αυτών των λειτουργιών και των αποτελεσμάτων τους
Χρήση αυτών των αποτελεσμάτων για τη διόρθωση τυχόν αποκλίσεων

Ο ΕΠΕ περιλαμβάνει μερικές ή όλες από τις ακόλουθες λειτουργίες:
Προδιαγραφή και επαλήθευση των πρώτων υλών και των συστατικών
Ελέγχους και οι δοκιμές που πρέπει να υλοποιούνται κατά τη διάρκεια της
κατασκευής/παραγωγής, σύμφωνα με μια καθορισμένη συχνότητα
Ελέγχους και δοκιμές που πρέπει να υλοποιούνται στα έτοιμα προϊόντα, σύμφωνα με μια
συχνότητα η οποία μπορεί να καθορίζεται στις εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές που
πρέπει να υιοθετηθούν για το προϊόν και τις συνθήκες της κατασκευής.

Επαληθεύσεις και δοκιμές
Διαθέσιμοι πόροι (προσωπικό, εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, τους υπεργολάβοι
για τις δοκιμές)
Παρακολούθηση της συμμόρφωσης
Δοκιμές - Αρχεία Δοκιμών
Χειρισμός των προϊόντων που δεν συμμορφώνονται
Μητρώο του κατασκευαστή/παραγωγού
Ιχνηλασιμότητα

Τήρηση πλήρων στοιχείων για τα επιμέρους προϊόντα ή παρτίδες προϊόντος.

(Κεφάλαιο 9 του ΕΝ 206)
9.1 Γενικά σχόλια
Όλο το σκυρόδεμα πρέπει να υπόκειται σε έλεγχο παραγωγής υπό την ευθύνη του παραγωγού
Ο έλεγχος της παραγωγής περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διατήρηση των ιδιοτήτων
του σκυροδέματος σε συμμόρφωση με τις προδιαγραφόμενες απαιτήσεις. Ο έλεγχος αυτός
περιλαμβάνει:
Επιλογή υλικών
Μελέτη σύνθεσης σκυροδέματος
Παραγωγή σκυροδέματος
Ελέγχους- επιθεωρήσεις και δοκιμές
Χρήση των αποτελεσμάτων των δοκιμών των υλικών παρασκευής, του νωπού και
σκληρυμένου σκυροδέματος
Διακριβώσεις εξοπλισμού
Έλεγχο του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά του νωπού σκυροδέματος, όπου
εφαρμόζεται
Έλεγχο συμμόρφωσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Κεφάλαιο 8 του ΕΝ 206
Για την εφαρμογή των απαιτήσεων αυτού του κεφαλαίου ιδιαιτερότητες πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη (π.χ. είδος και μέγεθος παραγωγής, είδος έργου, εξοπλισμό για παραγωγή και μεταφορά,
πρόσθετες απαιτήσεις, ειδικές συνθήκες, κλπ)
Το κεφάλαιο 9 λαμβάνει υπόψη του τις αρχές του ΕΝ ISO 9001.

(Κεφάλαιο 9 του ΕΝ 206)
9.2 Συστήματα ελέγχου παραγωγής
Τα όρια ευθύνης, δικαιοδοσίας και οι αμοιβαίες σχέσεις όλου του προσωπικού που χειρίζεται, εκτελεί
και επαληθεύει εργασίας η οποία επηρεάζει τη ποιότητα του σκυροδέματος πρέπει να καθορίζονται
σε ένα τεκμηριωμένο σύστημα ελέγχου της παραγωγής (εγχειρίδιο ελέγχου της παραγωγής). Αυτό
αφορά κυρίως το προσωπικό που χρειάζεται οργανωτική ελευθερία και δικαιοδοσία για αν
ελαχιστοποιεί τν κίνδυνο του μη συμμορφούμενου σκυροδέματος και αν αναγνωρίζει και να
καταγράφει τυχόν προβλήματα στην ποιότητα.
Ανασκόπηση συστήματος ΕΠΕ τουλάχιστον ανά 2 έτη από Διοίκηση Παραγωγού και τήρηση
αρχείων για τουλάχιστον 3 έτη εκτός και αν οι νομικές υποχρεώσεις απαιτούν μεγαλύτερη περίοδο,
Το σύστημα για τον ΕΠΕ πρέπει να περιέχει επαρκώς τεκμηριωμένες διαδικασίες και οδηγίες και οι
οποίες πρέπει να καθορισθούν, όπου απαιτείται, σύμφωνα με τις απιτήσεις έλεγχου που δίνονται
στους πίνακες 28 «Έλεγχος Εξοπλισμού» και 29 «¨Έλεγχος των διαδικασιών παραγωγής και των
ιδιοτήτων του σκυροδέματος».

9.3 Καταγραφή δεδομένων και λοιπά έγγραφα
Όλα τα σχετικά δεδομένα από τον έλεγχο της παραγωγής σύμφωνα με τον πίνακα 25 πρέπει να
καταγράφονται και τα σχετικά αρχεία να τηρούνται για τουλάχιστον 3 έτη εκτός και αν οι νομικές
υποχρεώσεις απαιτούν μεγαλύτερη περίοδο,

(Κεφάλαιο 9 του ΕΝ 206)
9.4 Δοκιμές
Οι δοκιμές πρέπει να διενεργούνται σύμφωνα με τις μεθόδους/πρότυπα δοκιμών που δίνονται από το ΕΝ
206 (μέθοδος δοκιμής αναφοράς). Μπορεί να χρησιμοποιούνται και άλλες μέθοδοι δοκιμής (εναλλακτικές)
εάν έχει καθορισθεί η ασφαλής συσχέτιση ή ασφαλής σχέση αποτελεσμάτων αυτών των εναλλακτικών
μεθόδων και των μεθόδων αναφοράς. Η ορθότητα της ασφαλούς σχέσης πρέπει να ελέγχεται σε
κατάλληλα τακτά διαστήματα. Σε περίπτωση αμφισβήτησης υπερισχύει η μέθοδος δοκιμής αναφοράς.
Ο έλεγχος πρέπει να διενεργείται ξεχωριστά για κάθε τοποθεσία παραγωγής που λειτουργεί υπό
διαφορετικές συνθήκες, εκτός και αν η σχέση δίνεται σε εθνικά πρότυπα ή διατάξεις που ισχύουν στο
τόπο χρήσης.

9.5 Σύνθεση σκυροδέματος και αρχικοί έλεγχοι συμμόρφωσης
Αρχικοί έλεγχοι συμμόρφωσης για κάθε νέα σύνθεση σκυροδέματος σύμφωνα με παράρτημα Α του
προτύπου (εκτός και αν υπάρχει μακροχρόνια εμπειρία με παρόμοιο σκυρόδεμα ή οικογένεια
σκυροδέματος).
Η μελέτη σύνθεσης σκυροδέματος και οι σχέσεις σχεδιασμού πρέπει να επαναπροσδιορίζεται όταν
υπάρξουν σημαντικές αλλαγές στα υλικά παρασκευής.
Στην περίπτωση σκυροδέματος προδιαγραφόμενης σύνθεσης ή τυποποιημένου σκυροδέματος
προδιαγραφόμενης σύνθεσης ο παραγωγός δεν υποχρεούται σε αρχικό έλεγχο συμμόρφωσης.
Επίσης το ίδιο ισχύει και για νέες συνθέσεις σκυροδέματος που προκύπτουν από παρεμβολή μεταξύ
γνωστών συνθέσεων ή από παρεκβολή της αντοχής σε θλίψη που δεν υπερβαίνει τα 5Ν/mm2
(θεωρούνται ότι ικανοποιούν τις απιτήσεις για ους αρχικούς ελέγχους συμμόρφωσης).
Περιοδική ανασκόπηση των μελετών σύνθεσης για διασφάλιση συμφωνίας με πραγματικές απαιτήσεις
λαμβάνοντας υπόψη και τις αλλαγές ιδιοτήτων των υλικών παρασκευής και των αποτελεσμάτων των
δοκιμών συμμόρφωσης.

Έλεγχος της παραγωγής στο εργοστάσιο – ΕΝ 206
(Κεφάλαιο 9 του ΕΝ 206)
9.6 Προσωπικό, εξοπλισμός και εγκατάσταση
Κατάλληλη γνώση, εκπαίδευση και εμπειρία του προσωπικού που σχετίζεται με τη παραγωγή και
τον έλεγχο παραγωγής ανάλογα και με τον τύπο σκυροδέματος.
Τήρηση αρχείων εκπαίδευσης και εμπειρίας του ανωτέρω αναφερομένου προσωπικού.
Σε μερικές χώρες ισχύουν ειδικές απαιτήσεις σχετικά με το επίπεδο γνώσης εκπαίδευσης και
εμπειρίας για τα διάφορα καθήκοντα.
Αποθήκευση και χειρισμός των υλικών παρασκευής με τέτοιο τρόπο ώστε να μην αλλάζουν
σημαντικά οι ιδιότητες τους, να μην μπερδεύονται (π.χ. σήμανση) και να λαμβάνονται υπόψη τυχόν
ειδικές οδηγίες από τους προμηθευτές των υλικών παρασκευής.
Απόδοση εξοπλισμού δοσομέτρησης.
Καταλληλότητα αναμικτήρων (mixer).
Καταλληλότητα οχημάτων μεταφοράς.
Πρέπει να υπάρχουν όλες οι απαραίτητες εγκαταστάσεις, εξοπλισμός και οδηγίες για τη σωστή
χρήση, όπου απαιτούνται έλεγχοι και δοκιμές στον εξοπλισμό, τα υλικά παρασκευής και το
σκυρόδεμα.
Ο εξοπλισμός δοκιμών πρέπει να είναι διακριβωμένος κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των δοκιμών,
τα αποτελέσματα διακρίβωσης αποδεκτά σύμφωνα με τις ανοχές των προτύπων δοκιμών και η
συχνότητα διακρίβωσης καταγεγραμμένη σε πρόγραμμα το οποίο να εφαρμόζεται.

Έλεγχος της παραγωγής στο εργοστάσιο – ΕΝ 206
(Κεφάλαιο 9 του ΕΝ 206)
9.7 Δοσομέτρηση των υλικών παρασκευής
Δοσομέτρηση των υλικών παρασκευής σύμφωνα με τεκμηριωμένη οδηγία δοσομέτρησης και
ακρίβεια ανοχή ζύγισης υλικών και ακρίβεια εξοπλισμού ζύγισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του
προτύπου και ότι ισχύει στον τόπο χρήσης.

9.8 Ανάμιξη σκυροδέματος
Κατάλληλος αναμικτήρας σύμφωνα με παράγραφο 9.6.2.3.
Φόρτωση αναμικτήρα σύμφωνα με την ονομαστική τους χωρητικότητα ανάμειξης.
Χρόνος ανάμειξης.

9.9 Διαδικασίες ελέγχου παραγωγής
Τα υλικά παρασκευής ο εξοπλισμός και οι διαδικασίες παραγωγής πρέπει να ελέγχονται σε σχέση
με τη συμμόρφωση τους με τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις του προτύπου, ώστε όταν
εντοπίζονται σημαντικές αλλαγές που μπορεί να επηρεάσουν τις ιδιότητες να αναλαμβάνεται η
αντίστοιχη διορθωτική ενέργεια.
Εφαρμογή διαδικασίας στο τόπο χρήσης που να διασφαλίζει τη σωστή παράδοση, αποθήκευση και
χρήση των υλικών παραγωγής.
Εάν ο παραγωγός σκυροδέματος παράγει τα δικά του αδρανή τότε και θεωρείται παραγωγός
αδρανών υλικών και πρέπει να συμμορφώνεται και με τις απιτήσεις της αντίστοιχης εναρμονισμένης
τεχνικής προδιαγραφής (π.χ. ΕΝ 12620).
Έλεγχος καλής κατάστασης λειτουργίας εξοπλισμού (εγκαταστάσεις αποθήκευσης, εξοπλισμός
ζύγισης και μέτρησης, αναμικτήρας, συσκευές ελέγχου (π.χ. για μέτρηση νερού στα αδρανή),.
Πρόγραμμα συντήρησης εγκαταστάσεων εργοστασίου, εξοπλισμού και μεταφορικών μέσων
Έλεγχος ιδιοτήτων σκυροδέματος και αναλογιών σύμφωνα με απαιτήσεις προτύπου.

Διασφάλιση συμμόρφωση με απαιτήσεις (κανονιστικές,
νομοθετικές και πελατών)
Βελτίωση στη παροχή προϊόντων / υπηρεσιών προς τους
πελάτες,

Βελτίωση της επάρκειας και τις συνθήκες εργασίας του
προσωπικού καθώς επίσης και της εσωτερικής οργάνωσης της
εταιρείας,
Βελτίωση της οικονομίας με περικοπή εξόδων που οφείλονται
σε χαμηλή/ελλιπή ποιότητα,
Αναγνώριση και εφαρμογή προληπτικών και όχι μόνο
διορθωτικών ενεργειών,
Μέτρηση, αξιολόγηση και συνεχής βελτίωση της λειτουργίας της
επιχείρησης.

