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Streszczenie
W ostatniej polskiej normie regulujcej procedur oceny odpornoci na zamraanie–odmraanie ceramicznych elementów murowych
(PN–B–12012:2007) sprecyzowano warunki badania i kryteria oceny mrozoodpornoci. W przypadku wystpienia na wyrobach poddanych
zamraaniu–odmraaniu okrelonych uszkodze naley sprawdzi ich wytrzymao na ciskanie. Dopuszcza si spadek wytrzymaoci
o 20 % w stosunku do wyrobów, które nie byy poddane cyklom zamraania-odmraania. Takie kryterium budzi jednak wtpliwoci, gdy
nie jest jasne, czy przyjty spadek wytrzymaoci jest istotny. Zdaniem autorów naley ucili przyjte w normie kryterium, uwzgldniajc waciwoci kinetyki spadku wytrzymaoci na ciskanie ceramicznych elementów murowych przy cyklicznym zamraaniu–odmraaniu. W pracy wykazano, na podstawie analizy statystycznej licznych danych dowiadczalnych, e ocena mrozoodpornoci przy zastosowaniu kryterium normowego moe prowadzi do faszywych wniosków. Zaproponowano procedur ucilenia kryterium oceny mrozoodpornoci elementów murowych ceramicznych na podstawie spadku wytrzymaoci na ciskanie.
Sowa kluczowe: ceramiczne elementy murowe, mrozoodporno , wytrzymaoci na ciskanie, analiza statystyczna

EVALUATION OF FREEZE–THAW RESISTANCE OF CLAY MASONRY UNITS
The last polish standard regulating the procedure of evaluation of clay masonry units frost resistance (PN–B–12012:2007) speci es
conditions of the test and criteria of frost resistance evaluation. If certain type of damage appears on units subjected to the proper number of cyclic freezing–thawing, the compressive strength of the examined units must be determined. The 20 % decrease of compressive strength of the units caused by cyclic freezing–thawing is allowed. This criterion rises doubts, since it is not clear if such a decrease is
actually critical. In author’s opinion, the standard criterion should be de ne more precisely by taking into consideration properties of kinetics of the ceramic units compressive strength decrease caused by cyclic freezing–thawing. Based on statistical analysis of the numerous
experimental data, it was indicated that the evaluation of frost resistance of ceramic masonry units using standard criteria can lead to
false conclusions. The procedure of speci cation of frost resistance evaluation criteria is proposed in this paper, basing on the decrease
of compressive strength of the ceramic masonry units.
Keywords: Clay masonry units, Frost resistance, Compressive strength, Statistical analysis

1. Wstp
Liczne publikacje i niekoczce si dyskusje w rodowisku opracowujcym nowe normy polskie zgodne z normami europejskimi (typu PN–EN) oraz w gronie producentów wyrobów budowlanych pokazuj, e normy te s dalekie od doskonaoci, a ich stosowanie w praktyce powoduje utrudnienia.
Normy PN–EN s dalekie od doskonaoci prawdopodobnie dlatego, e przy opracowywaniu norm EN zetkny si róne pogldy i podejcia przedstawicieli wszystkich
pastw uczestniczcych w procesie normalizacji europejskiej. Dotychczas nie opracowano jednolitej normy europejskiej odnoszcej si do bada mrozoodporno ceramicznych elementów murowych. W takiej sytuacji zgodnie z norm PN–EN 7711:2006 mrozoodporno wyrobów ceramiki
ciennej naley deklarowa , w zalenoci od warunków kli-

matycznych i miejsca ich stosowania w murze, na podstawie metod obowizujcych w poszczególnych pastwach.
W niniejszej pracy przeanalizowano polsk norm
PN–B–12012:2007 regulujc procedur oceny mrozoodpornoci ceramicznych elementów murowych oraz zwizane
z t ocen wymagania normy PN–EN 771:1. Pokazano, e
zawarte w normie PN–B–12012 kryteria oceny mrozoodpornoci ceramicznych elementów murowych mog prowadzi
do bdnych wniosków. Na podstawie analizy danych o kinetyce spadku wytrzymaoci na ciskanie wyrobów poddawanych cyklicznemu zamraaniu–odmraaniu oraz na podstawie wery kacji hipotezy statystycznej zaproponowano bardziej elastyczne kryterium oceny mrozoodpornoci ceramicznych elementów murowych, które moe zmniejszy prawdopodobiestwo bdnego wnioskowania.
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2. Ocena mrozoodpornoci ceramicznych
elementów murowych wedug normy
PN–B–12012:2007

nie. Porównawcza ocena wytrzymaoci musi by przeprowadzana jedynie w przypadku, gdy na co najmniej jednym
elemencie próby wystpi uszkodzenia, których liczba i rozmiar nie przekracza wartoci dopuszczalnych. Procedur
badania wytrzymaoci na ciskanie ceramicznych elementów murowych zapisano w normie PN–EN 772–1:2001 „Metody bada elementów murowych. Cz l: Okrelenie wytrzymaoci na ciskanie”. Na podstawie wyników tych bada wyznacza si rednie wytrzymaoci na ciskanie wyrobów po cyklicznym zamraaniu–odmraaniu fB Z i elementów kontrolnych fB .
Nastpnie wyznacza si procentowy (wzgldny) spadek
wytrzymaoci elementów w wyniku cyklicznego zamraania–odmraania:

Zgodnie z norm PN–EN 771–1:2006 „Wymagania dotyczce elementów murowych – Cz 1: Elementy murowe ceramiczne” dla wyrobów z grupy HD, do których zalicza
si wszystkie elementy przeznaczone do murów niezabezpieczonych przed penetracj wody oraz wyroby o gstoci brutto w stanie suchym powyej l000 kg/m3 przeznaczone do stosowania w murach zabezpieczonych, naley
deklarowa trwao , czyli odporno na cykliczne zamraanie–odmraanie. W Polsce do 2007 r. badanie mrozoodpornoci ceramicznych elementów murowych przeprofB  fB Z
wadzano zgodnie z procedur przedstawion w normie
(1)
'f
 100% .
PN–70/B–12016 „Wyroby ceramiki budowlanej. Badania
fB
techniczne”. W grudniu 2007 r. Polski Komitet Normalizacyjny
Jako normow warto krytyczn dla wzgldnego spadwprowadzi norm PN–B–12012 „Metody badania elemenku
wytrzymaoci
przyjto fkryt = 20 %. To kryterium oceny
tów murowych – Okrelenie odpornoci na zamraanie–odmrozoodpornoci
elementów murowych ceramicznych namraanie elementów murowych ceramicznych”. Ta norma nie
ley
rozpatrywa
jako
uzupeniajce. Na podstawie relacji
zastpuje PN–70/B–12016, a jedynie ucila warunki cykliczpomidzy
wartociami
f i fkryt orzeka si o mrozoodpornych oddziaywa mrozu i kryteria oceny mrozoodpornoci.
noci
(f
<
f
)
lub
niemrozoodpornoci
(f  fkryt) kontrokryt
W celu oznaczenia odpornoci na zamraanie–odmraalowanej
partii
wyrobów.
nie ceramicznych elementów murowych podczas wstpnego badania typu oraz niezalenego badania dostaw, a take
3. Dyskusja i propozycja kryteriów oceny
przy kontroli zakadowej z partii, o objtoci nie wikszej ni
200 m3, pobiera si losowo 2n elementów, z których n elemrozoodpornoci ceramicznych
mentów jest poddawana cyklicznemu zamraaniu–odmraelementów murowych
aniu, a druga poowa (elementy kontrolne) wykorzystywana jest do oceny porównawczej wytrzymaoci na ciskanie.
Przedstawione w normie PN–B–12012:2007 kryteria ocePrzy kontroli zakadowej n = 6, a w pozostaych przypadkach
ny mrozoodpornoci ceramicznych elementów murowych
n = 10. eby próba bya losowa przy pobieraniu elementów
budz jednak powane wtpliwoci. O ile pierwsze krytenaley przestrzega procedur opisanych w zaczniku A norrium (uszkodzenia na powierzchni wyrobów) jest bardzo rozmy PN–EN 771–1:2006.
myte, to drugie kryterium (wzgldny spadek wytrzymaoci
Przy badaniu trwaoci elementów
elewacyjnych norma przewiduje wykonanie co najmniej 25 cykli zamraania–odmraania, a dla elementów nieelewacyjnych nie mniej ni 20 cykli. Po tych cyklach przeprowadza si wizualn ocen powierzchni kadego badanego elementu w celu sprawdzenia wystpienia
uszkodze. Rodzaje uszkodze oraz ich
dopuszczaln wielko i liczb okrelono w normie PN–B–12012. Uszkodzenia mrozowe na powierzchni wyrobów
s pierwszym, podstawowym i czsto jedynym kryterium oceny mrozoodpornoci ceramicznych elementów murowych.
Jeeli na adnym z elementów nie
pojawiy si uszkodzenia zwizane Rys. 1. Moliwe warianty spadku wytrzymaoci na ciskanie ceramicznych elementów
z cyklicznym zamraaniem–odmraa- murowych przy cyklicznym zamraaniu–odmraaniu:
a) niska temperatura wypalania i wysoki poziom pocztkowych uszkodze,
niem, to ocenian parti wyrobów nale- b) niska temperatura wypalania i niski poziom pocztkowych uszkodze,
y uzna za mrozoodporn. Jeeli cho- c) wysoka temperatura wypalania i wysoki poziom pocztkowych uszkodze,
ciaby na jednym elemencie pojawi si d) wysoka temperatura wypalania i niski poziom pocztkowych uszkodze.
uszkodzenia przekraczajce wartoci do- Fig. 1. Possible variants of clay masonry units compression strength decrease caused by
cyclic freezing–thawing:
puszczalne (rozmiar i liczba), to wyroby a) low burning temperature and high level of initial damage,
tej partii naley uzna za niemrozood- b) low burning temperature and low level of initial damage,
porne. W obu przypadkach nie wykonu- c) high burning temperature and high level of initial damage,
je si badania wytrzymaoci na ciska- d) high burning temperature and low level of initial damage.
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fkryt = 20 %) wydaje si zbyt konkretne i jednoznaczne. Wynika std, e w tej i w innych sytuacjach kryterium jest niedostatecznie uzasadnione i jego stosowanie moe doprowadzi do bdnych wniosków.
Zdaniem autorów, najbardziej peny odpornoci mrozowej ceramicznych elementów murowych mona uzyska na
podstawie informacji o spadku wytrzymaoci wyrobów na
skutek cyklicznego zamraania–odmraania. Kinetyka tego
spadku bywa jednak róna. Moliwe warianty zmiany rednich wartoci wytrzymaoci fB Z wyrobów ceramiki ciennej
w zalenoci od liczby cykli zamraania–odmraania, przy
niskiej i wysokiej temperaturze wypalania oraz przy niskim
i wysokim poziomie pocztkowych uszkodze skumulowanych na rónych etapach procesu technologicznego, pokazano na Rys. 1. Wartoci niskiej i wysokiej temperatury okrela si w zalenoci od rodzaju stosowanego iu, np. dla wysokotopliwego iu dolny poziom temperatury wypalania moe
wynosi 850–880°C, a górny poziom 1050–1080°C. Dolny
poziom skumulowanych uszkodze moe by osignity
w wyniku bada zwizanych z optymalizacj parametrów
procesu technologicznego. Przy braku takich bada pocztkowy poziom uszkodze skumulowanych moe by wysoki.
Badajc wedug procedur normowych niemrozoodporne wyroby, których spadek wytrzymaoci opisuj krzywe
typu a lub b (Rys. 1) uzyskuje si jednoznaczn i poprawn
ocen, poniewa dla badanych wyrobów wartoci obu kryteriów bd istotnie przekracza wartoci krytyczne. W trzecim przypadku (krzywa c na Rys. 1) moe si okaza si,
e po pierwszym (podstawowym) kryterium wyroby uznano
za mrozoodporne i zgodnie z norm nie wykona si sprawdzenia za pomoc drugiego kryterium. Jeli jednak kryterium
spadku wytrzymaoci byoby uwzgldnione, to wyroby naleaoby uzna za niemrozoodporne. W czwartym przypadku (krzywa d na Rys. 1) moe si zdarzy , e wedug pierwszego kryterium wyroby powinny by uznane za niemrozoodporne, tymczasem kryterium spadku wytrzymaoci nie bdzie przekroczone. Wida , e pierwsze kryterium nie koreluje z drugim. Takiej sprzecznoci mona unikn , gdy jednoczenie wykona si obowizkowe sprawdzenie pierwszego i drugiego kryterium.
Moliwe jest nawet, e drugie kryterium naleaoby rozpatrywa jako podstawowe, zwaszcza dla wyrobów nieelewacyjnych. W takim przypadku naleaoby przedyskutowa
procedur wyznaczenia wartoci krytycznej wzgldnego
spadku wytrzymaoci ceramicznych elementów murowych
poddanych cyklom zamraania–odmraania. Do okrelenia
wartoci krytycznej mona zastosowa statystyczn wery kacj hipotezy o wartociach dwóch rednich.
W pierwszym rzdzie naley opisa hipotez. Jak wiadomo, wytrzymao na ciskanie ceramicznych elementów
murowych zaley od bardzo wielu czynników, dlatego mona zaoy , e wytrzymao jest zmienn losow o rozkadzie normalnym, scharakteryzowan dwoma parametrami:
wartoci redni f i odchyleniem standardowym . Zatem
badamy dwie populacje generalne o rozkadzie normalnym
N(fB, 1) i N(fBZ, 2). Przy czym wartoci rednie fB i fBZ oraz
ich odchylenia standardowe 1 i 2 s nieznane. Intuicyjnie
i na podstawie licznych danych (wasnych oraz zaczerpnitych z literatury naukowo–technicznej) mona zaoy , e
odchylenie standardowe w obu populacjach jest identyczne
1 = 2= . Jeeli takie zaoenie nasuwa jednak wtpliwo-

ci, to mona je sprawdzi przy zastosowaniu testu F–Snedecora.
A zatem, dla opisanego przypadku chcemy zwery kowa
hipotez zerow (podstawow) H0 : fB = fBZ przeciwko hipotezie alternatywnej H1 : fB > fBZ. Przy takiej hipotezie alternatywnej obszar krytyczny dla kryterium do sprawdzenia hipotezy
H0 jest prawostronny. W celu wery kacji hipotezy H0 z kadej populacji naley pobra dwie niezalene próby o liczebnoci n1 i n2, na podstawie których obliczamy redni arytmetyczn fB i fB Z oraz odchylenie standardowe

s1

1 n1
¦ ( fB  fB )2 i s2
n1  1 i 1 i

1 n2
¦ ( fB Z i  fB Z )2 (2)
n2  1 i 1

dla których fBi i fBZi to wartoci i–tego pomiaru wytrzymaoci na ciskanie. Nastpnie naley wyznaczy estymator
nieznanego parametru . Estymator ten jest odchyleniem
standardowym z poczonych prób
( n1  1)si2  ( n2  1)s22
n1  n2  2

sp

(3)

W celu zwery kowania hipotezy podstawowej H0 zastosowano statystyk
fB  fB Z

t
sp

,

(4)

1
1

n1 n2

która przy prawidowoci hipotezy zerowej ma rozkad t–Studenta o = n1 + n2 – 2 stopniach swobody. Hipotez H0 odrzuca si na rzecz hipotezy H1, jeli
t ! t 2D ,n1  n 2  2

(5)

gdzie t 2D ,n1  n 2  2 jest prawostronn granic krytyczn z rozkadu t–Studenta, odpowiadajc poziomowi istotnoci 
(0 <  < 1), któr pokazano na Rys. 2.
Tak wic nierówno (5) oznacza, e przy wybranym poziomie istotnoci kontrolowan parti wyrobów naley uzna
za niemrozoodporn. Przy spenionej nierównoci
t d t 2D ,n1  n 2  2

(6)

przyjmuje si hipotez H0, a wyroby partii kontrolowanej
uznaje si za mrozoodporne.

Rys. 2. Wzorcowa krzywa g stoci rozkadu t–Studenta o n1+n2-2
stopniach swobody.
Fig. 2. Model density function of Student’s t–distribution with n1+n2-2
degrees of freedom.
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Mona równie wprowadzi pojcie krytycznej wartoci
wzgldnego spadku wytrzymaoci na ciskanie fkryt, tak jak
w normie PN–B–12012:2001. Aby na podstawie dwóch niezalenych prób okreli warto krytyczn spadku wytrzymaoci ceramicznych elementów murowych poddanych cyklicznemu zamraaniu–odmraaniu, naley ze wzoru (3) obliczy ocen nieznanego odchylenia standardowego , przyjmujc poziom istotnoci , i nastpnie zastosowa wzór (4),
w którym statystyk t zastpuje si prawostronn krytyczn
wartoci graniczn rozkadu t–Studenta t 2D ,n1  n 2  2 . Wówczas otrzymamy wzór do wyznaczania wartoci krytycznej
wzgldnego spadku wytrzymaoci na ciskanie:

'fkryt

sp
fB

1
1

 t 2D ,n1  n 2  2 ,
n1 n2

(7)

w którym stosunek odchylenia standardowego do redniej
arytmetycznej s p fB nazywa si zwykle wspóczynnikiem
zmiennoci i oznacza si symbolem V. Jeeli obliczony ze
wzoru (1) wzgldny spadek wytrzymaoci przekroczy warto krytyczn wyznaczon ze wzoru (7)
'f ! 'fkryt

(8)

to wyroby kontrolowanej partii z prawdopodobiestwem 1 – 
naley uzna za niemrozoodporne. Przy odwrotnej relacji,
'f d 'fkryt

(9)

jako mrozoodporne. Uwzgldniajc sens zyczny mona zaoy , e 'f jest wielkoci dodatni. Niewykluczona jest
jednak równie warto ujemna, poniewa porównujemy
dwie zmienne losowe 'fB i 'fB Z. Przy ujemnym 'f wyroby partii naley od razu uzna za mrozoodporne. W takim
przypadku speniony jest warunek (9).
Ze wzoru (7) wynika, e warto krytyczna wzgldnego
spadku wytrzymaoci fkryt nie moe by staa, gdy zaley
od wspóczynnika zmiennoci V, objtoci (liczebnoci) prób
n1 i n2 oraz od poziomu istotnoci . W badaniach inynierskich zwykle przyjmuje si poziom istotnoci  = 0,05. Jak
wspomniano wczeniej, wedug normy PN–EN 771–1:2006
objto obu prób przyjmuje si na jednakowym poziomie,
wynoszcym n = 6 przy kontroli zakadowej i n = 10 w pozostaych przypadkach. W takim razie warto krytyczna
wzgldnego spadku wytrzymaoci zaley tylko od wspóczynnika zmiennoci, co mona opisa za pomoc wzoru:
'fkryt

V

2
 t 0,10; 2( n 1) ,
n

(10)

gdzie n = 6 lub n = 10. Istnieje zatem sens okrelenia warto V dla przyjtej w normie wartoci krytycznej fkryt =
0,02. Przy n = 6;  = 0,05; t0,1;10 = 1,812 na podstawie wzoru (10) warto krytyczna wspóczynnika zmiennoci wynosi
Vkryt = 0,247, natomiast przy n = 10;  = 0,05; t0,1; 18 = 1,734
mamy Vkryt = 0,258.
Wyniki bada wasnych nad wytrzymaoci na ciskanie 182 rónych wyrobów ceramicznych wyprodukowanych
w kilku przedsibiorstwach, które zrealizowano na próbach
o objtoci 7 n 12 pokazuj, e wspóczynnik zmiennoci waha si w bardzo szerokim zakresie 0,12 V 0,31.
rednia warto wspóczynnika zmiennoci uzyskana w badaniach wasnych wynosi V = 0,21, co odpowiada ocenie po-

286

MATERIA£Y CERAMICZNE /CERAMIC MATERIALS/, 63, 2, (2011)

kazanej w pracach [1, 2]. Wyznaczone na podstawie zaoe normowych wartoci krytyczne Vkryt = 0,247 (n = 6) oraz
Vkryt = 0,258 (n = 10) znajduj si wewntrz tego przedziau.
Przy tym warto krytyczna wzgldnego spadku wytrzymaoci fkryt, okrelona na podstawie wyników bada wasnych
ze wzoru (7) lub (10), znajduje si w przedziale 0,11–0,25,
podczas gdy wedug normy ma tyko jedn warto fkryt =
0,20. To oznacza, e stosowanie wartoci staej drugiego
kryterium przy ocenie mrozoodpornoci ceramicznych elementów murowych moe prowadzi do bdnych wniosków
i mrozoodporne wyroby mona uzna za niemrozoodporne
(lub odwrotnie).
Naley podkreli , e przy wyznaczaniu wspóczynnika zmiennoci z analizowanych prób wyczano nietypowe,
izolowane wartoci wytrzymaoci na ciskanie (tzw. punkty oddalone). Praktycznie w kadej trzeciej próbie by jeden punkt (rzadko dwa punkty) oddalony, który istotnie zaburza warto redniej arytmetycznej fB i móg do dwóch
razy zwikszy warto odchylenia standardowego z próby
s. Przy obecnoci punktów oddalonych w próbie górna granica zakresu dla wspóczynnika zmiennoci osigaa warto
V = 0,42. Wedug danych prac [2] i [3] wzgldna cze punktów oddalonych w badaniach wytrzymaoci na ciskanie ceramicznych elementów murowych moe osiga 10 % i wicej. Jednak w normie nie przewidziano procedury sprawdzenia prób na moliwo wystpienia punktów oddalonych i wyczenia tych wyników z dalszej analizy statystycznej. Naley podkreli , e zgodnie z norm PN–EN 771–1 wytrzymao pojedynczego wyrobu wchodzcego w skad próby nie
moe by mniejsza ni 80 % wartoci deklarowanej. Dla wyrobów kategorii I deklaruje si doln granic 95 % przedziau ufnoci dla wartoci redniej wytrzymaoci na ciskanie
partii wyrobów. Natomiast dla elementów II kategorii deklarowana jest rednia wytrzymao obliczona na podstawie
wszystkich wyników próby. Zdaniem autora pracy [4] przy
deklarowaniu elementów murowych I kategorii ograniczenie
minimalnej wytrzymaoci elementów w próbie nie jest celowe. Naszym zdaniem to ograniczenie nie jest równie celowe dla elementów kategorii II. Dla wyrobów kategorii II warunek ten ma posta
fB ,min d 0,8fB ,

(11)

gdzie fB ,min to najmniejszy wynik pomiaru wytrzymaoci na
ciskanie w próbie. Warunku przedstawionego wyraeniem
(11) nie mona rozpatrywa jako sprawdzenia obecnoci
punktów oddalonych, poniewa punkty oddalone w próbie
losowej mog mie nie tylko warto minimaln, ale równie
warto maksymaln. Dla sprawdzenia obecnoci punktów
oddalonych w próbie losowej mona zastosowa róne procedury. Poniej przedstawiono jedn z moliwych procedur,
opisan w pracy [5].
Niech w n elementowej próbie losowej znajduje si najmniejszy (najwikszy) fB,min (fB,max) wynik pomiaru wytrzymaoci. Wtedy statystyki

v

fB  fB ,min
n 1
s
n

oraz

v'

fB ,max  fB
n 1
s
n

(12)

maj specjalny rozkad, który zaley tylko od liczby stopni
swobody = n – 2. Wartoci krytyczne v–rozkadu przy
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rónych poziomach istotnoci  i liczbach stopni swobody
mona odczyta z tabeli zamieszczonej w pracy [5].
Przy wybranym poziomie istotnoci  warto fB,min (fB,max)
wycza si z próby jako punkt oddalony, jeli wyznaczona
ze wzoru (12) warto v (v’) okae si wiksza od krytycznej
v,.
Autorom wydao si interesujce zadanie wyznaczenia krytycznej wartoci wspóczynnika wariancji, przy której, z prawdopodobiestwem 1 – , speniony jest warunek
(11). Jeli próba skadajc si z n niezalenych obserwacji
fB1 ,fB2 ,..., fBn zmiennej losowej f o rozkadzie normalnym, to
t

fBi  fB

fBi fB  1

s

s fB

(13)

ma rozkad t–Studenta o stopniach swobody = n – 1.
Przekszta my wzór (13) zakadajc fBi 0,8fB ; t = –t2 ,
(lewostronna granica obszaru t) oraz s fB Vkryt . Std
mamy
 t 2D ,Q

0,2
.
Vkryt

Z powyszego wyraenia otrzymujemy:
Vkryt

0,2
t 2D ,Q

trzymaoci na ciskanie, nie powinna zawiera pomiarów
oddalonych. Jak pokazaa analiza statystyczna celowo
zaproponowanego w normie ograniczenia minimalnej wartoci wytrzymaoci wyrobów w próbie budzi wtpliwoci.
Wszystko to wiadczy o tym, e normowa procedura oceny
mrozoodpornoci ceramicznych elementów murowych wymaga doprecyzowania.
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Przy  = 0,05; n = 10 oraz = n – 1 = 9 z tabeli rozkadu t–Studenta odczytujemy t0,10;9 = 1,83. Nastpnie ze
wzoru (14) wyznaczamy warto krytyczn wspóczynnika
zmiennoci Vkryt = 0,11, która okazuje si mniejsza ni okrelone przez nas wartoci minimalna Vmin = 0,12 i rednia
0,21. To oznacza, e spenienie warunku (11) w prakV
tyce jest mao prawdopodobne. Jeeli dla populacji generalnej przyj V V 0,21, to w przyblieniu 30 % pomiarów
wytrzymaoci fB nie bdzie przekracza 0,8fB . Jednak aktualne normy nie podaj jak postpowa w takim przypadku.

4. Podsumowanie
Dane o uszkodzeniach powierzchniowych i kinetyce
spadku wytrzymaoci na ciskanie wyrobów ceramiki ciennej przy cyklicznym zamraaniu–odmraaniu pokazuj, e
zastosowane w normie PN–B–12012:2007 podstawowe
(uszkodzenia powierzchniowe) i uzupeniajce (spadek wytrzymaoci na ciskanie) kryteria oceny mrozoodpornoci
nie zawsze s ze sob skorelowane. W rezultacie wyroby
uznane za mrozoodporne na podstawie pierwszego kryterium mog okaza si niemrozoodporne na podstawie drugiego kryterium, i odwrotnie. Przy sprawdzeniu hipotezy statystycznej o wartociach dwóch rednich ustalono, e przyjcie staej wartoci wzgldnego spadku wytrzymaoci na
ciskanie 'fkryt 0,20 jako uzupeniajcego kryterium take moe powodowa bdne wnioskowanie o mrozoodpornoci wyrobów.
Dla zmniejszenia prawdopodobiestwa wystpienia takiego bdnego wniosku zaproponowano, aby warto krytyczn spadku wytrzymaoci 'fkryt okrela z uwzgldnieniem wspóczynnika zmiennoci, objtoci próby i prawostronnej granicy rozkadu t–Studenta. Przy tym próba, na
podstawie której okrela si wspóczynnik zmiennoci wy-
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