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Povzetek 

 

V seminarju je opisana uporaba dvoparametrične Weibullove porazdelitvene funkcije za opis 

vrednosti meritev prečne in vzdolžne upogibne trdnosti valovitih strešnih plošč iz 

vlaknocementa. Raziskali smo tudi vpliv spremembe proizvodnega parametra, to je recepta za 

vlaknocement, na upogibno trdnost plošč. V vseh primerih smo izračunali oba Weibullova 

parametra, povprečno vrednost in standardno deviacijo. Ugotovili smo povečanje Weibullovega 

modula za prečno upogibno trdnost za plošče izdelane po novem receptu za vlaknocement, 

medtem ko se Weibullov modul za vzdolžno upogibno trdnost ne spremeni bistveno. Potrdili 

smo tudi vpliv usmerjenosti vlaken na upogibno trdnost valovitih strešnih plošč. 

 

Ključne besede: vlaknocementi, valovite strešne plošče, upogibna trdnost, Weibullova statistika 

 

Abstract 

 

In this seminar we describe the application of a two-parametric Weibull distribution to the 

evaluation of measurements of transversal and longitudinal bending strength of fibre-cement 

corrugated roofing sheets. The influence of changes of the fiber-cement recipe on the bending 

strength of roofing sheets is also studied. Calculations are made for both Weibull parameters, 

the standard deviation and mean value. We notice a substantial increase of the Weibull modulus 

for the transversal bending strengths of sheets, produced according to the new fibre-cement 

recipe, while the Weibull modulus changes only slightly for the longitudinal bending strength. 

We also confirm the correlation between the preffered fibre orientation and the measured 

bending strengths of fibre-cement roofing sheets. 

 

Keywords: fibre-cement, corrugated roofing sheets, bending strength, Weibull statistics 
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1 Uvod 
 

Vlaknocementi so umetni kompoziti, ki nastanejo z utrditvijo cementnega veziva (mešanice 

cementa in vode), kateremu dodamo utrjevalna vlakna. Cementna matrica namreč značilno 

dobro prenaša tlačne in precej slabo natezne obremenitve, zato šele z dodatkom armirnih 

vlaken, ki pri obremenitvi prevzamejo natezno napetost, dosežemo želeno mehansko 

zanesljivost kompozita. Ojačitvena vlakna so lahko naravna, sintetična, ali mešanica obeh, 

pomembno je le, da posedujejo ustrezne lastnosti za uporabo v cementni matrici [1]. Ko vse 

komponente zmešamo v optimalnem razmerju, nastane lahek, mehansko vzdržljiv, negorljiv, 

kemijsko stabilen in na vremenske vplive odporen material, ki se večinoma uporablja za strešne 

kritine in fasadne plošče. Tukaj se omejimo na valovite strešne plošče izdelane v redni 

proizvodnji podjetja Esal, d.o.o., ki je v lasti Eternita AG iz Švice. Podjetje Esal izdeluje in trži 

vlaknocementne strešne plošče, t.i. valovitke, ki se glede na število valov v celi plošči, 5 ali 8, 

označujejo krajše kar V5 ali V8 [2, 3].  

 

V podjetju Esal redno preverjajo kakovost kritine z tritočkovnim upogibnim testom; navadno 

za to porabijo nekaj vzorčnih plošč iz vsake serije, kar da po večletni serijski proizvodnji znatno 

število izmerjenih vrednosti upogibne trdnosti. Izkazalo se je, da lahko meritve upogibne 

trdnosti dobro opišemo z dvoparametrično Weibullovo porazdelitvijo. Weibullova porazdelitev 

je zvezna verjetnostna porazdelitev s širokim področjem uporabe, v inženirstvu pa jo 

uporabljamo predvsem za analizo zanesljivosti tehničnih naprav in materialov. Z Weibullovo 

porazdelitvijo namreč opišemo porazdelitve, ki imajo lahko zelo različne oblike, odvisno od 

izbranih parametrov porazdelitve. Najpomembnejši parameter je Weibullov modul, ki določa 

širino porazdelitvene funkcije. Krhki materiali, kot sta cement in keramika, imajo običajno 

Weibullov modul reda velikosti 10; pri teh vrednostih je Weibullova porazdelitev podobna 

Gaussovi normalni porazdelitvi, le da ni simetrična, ampak je bolj položna za majhne vrednosti 

in bolj strma za velike. Pri dvoparametrični Weibullovi porazdelitvi poleg Weibullovega 

modula določimo še umeritveni parameter, ki je mera za povprečno vrednost merjene veličine. 

Omenimo še, da je v nekaterih primerih ustreznejša uporaba triparametrične Weibullove 

porazdelitve, ki jo dobimo iz dvoparametrične tako, da dodamo še parameter premika [4, 5]. 

 

Naš namen je raziskati primernost uporabe dvoparametrične Weibullove porazdelitve za opis 

upogibnih trdnosti valovitih strešnih plošč iz vlaknocementa. Podjetje Esal nam je dovolilo 

uporabo njihovih večletnih meritev prečne in vzdolžne upogibne trdnosti valovitih plošč V5    

in V8. Ob tem so nas obvestili, da so avgusta 2010 v proizvodnji spremenili recept za mešanico 

vlaken. Izmerjene vrednosti smo tako obravnavali glede na datum izdelave, to je pred ali po 

avgustu 2010, poleg tega pa tudi posebej za plošče V5 in V8, ter za prečno in vzdolžno 

obremenitev. V diplomskem seminarju najprej opišemo dvoparametrično Weibullovo 

porazdelitev in histogramsko metodo iskanja parametrov porazdelitve. Nato opišemo 

tritočkovni upogibni test in standardne parametre pri prečnem in vzdolžnem upogibu za strešne 

plošče. Sledi analiza rezultatov, kjer histogramom relativnih frekvenc izmerjenih upogibnih 

trdnosti strešnih plošč poiščemo najbolj prilegajočo se dvoparametrično Weibullovo 

porazdelitev in zabeležimo Weibullov modul ter umeritveni parameter porazdelitve. Parametre 
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porazdelitev nato primerjamo med sabo glede na periodo izdelave strešnih plošč. Ugotovitve 

diplomskega seminarja smo strnili v poglavju 4. 

 

2 Weibullova porazdelitev 
 

Običajno pri statistični obravnavi podatkov izračunamo standardno deviacijo in povprečno 

vrednost merjene veličine, vendar tako ne izvemo vsega o sami statistični porazdelitvi podatkov 

[6]. Zato najprej poskušamo ugotoviti, s katero porazdelitveno funkcijo imamo opravka, ter se 

nato lotimo iskanja prostih parametrov te funkcije. Po navadi se za večje število podatkov 

uporablja Gaussova porazdelitev, toda nekatere mehanske lastnosti krhkih materialov (kot sta 

cement in keramika) bolje opiše Weibullova porazdelitev [4]. 

 

Kot primer vzemimo merjeno veličino x. Porazdelitev veličine x lahko opišemo na več načinov. 

Prvi način je z navadno porazdelitveno funkcijo ali verjetnostno gostoto p(x), katere določeni 

integral  

 ( ) ( )
b

a
P a x b p x dx     (1) 

 

predstavlja verjetnost, da izmerjena vrednost veličine x leži med izbranima vrednostnima a        

in b. 

 

Drugi način je kumulativna porazdelitvena funkcija P(x) 

 

 
min

( ) ( ') '
x

x
P x p x dx  , (2) 

ki predstavlja verjetnost, da izmerjena vrednost veličine leži med najmanjšo možno vrednostjo 

xmin in poljubno določeno vrednostjo x. Za različne vrste porazdelitev sta funkciji p(x) in P(x) 

različni, dvoparametrično Weibullovo porazdelitev pa opišeta funkciji [4] 
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kjer sta Weibullova parametra Weibullov modul (m) in umeritveni parameter (x0) [5]. Weibullov 

modul je brez dimenzije in določa obliko porazdelitvene funkcije, umeritveni parameter ima 

dimenzijo spremenljivke x in je običajno za nekaj odstotkov večji od povprečne vrednosti 

merjene veličine. Odvisnost Weibullove porazdelitve od parametrov m in x0 prikazuje slika 1. 

Pri večjih vrednostih m je graf Weibullove porazdelitvene funkcije p(x) ožji in maksimum je 

višje, pri večjih vrednostih x0 pa se porazdelitev začne in konča pri večjih vrednostih, 
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maksimum je nižje (ker je ploščina pod krivuljo v vseh primerih enaka 1)(slika 1a). Graf 

kumulativne Weibullove porazdelitve P(x) ima pri večjih m večjo strmino, medtem ko se pri 

večjih x0 začne in konča pri večjih vrednostih, strmina je manjša (slika 1b). 

 

 
 

Slika 1. Graf a) navadne porazdelitvene funkcije p(x) in b) kumulativne porazdelitvene funkcije P(x) 

dvoparametrične Weibullove porazdelitve veličine x pri (levo) različnih vrednostih Weibulovega modula m              

in (desno) različnem umeritvenem parametru x0. 

 

Parametre Weibullove funkcije lahko poiščemo na več načinov, eden izmed njih je metoda 

histogramov, ki jo opišemo tukaj. Vse vrednosti merjene veličine x najprej uredimo po velikosti 

od najmanjše do največje. Nato jih razporedimo v N ''predalčkov'' z enako širino Δx                        

in preštejemo število vrednosti ni v vsakem predalčku. Pri določanju širine predalčkov moramo 

biti pazljivi, da ne združimo preveč meritev vrednosti v isti predalček, ker tako izgubimo preveč 

informacij o porazdelitvi. Po drugi strani širina predalčkov ne sme biti premajhna, ker nam tako 

v posameznem predalčku ne ostane dovolj podatkov. Tukaj se moramo zanesti predvsem na 

svoj občutek, da dosežemo želeno preglednost in poudarimo zakonitost, ki jo proučujemo. 

Potem vsakemu (i-temu po vrsti) predalčku priredimo točko (xi, ni), kjer je xi vrednost x v sredini 

predalčka. Končno poiščemo vrednosti parametrov m in x0 tako, da se funkcija p(x) najbolje 

prilega vsem točkam (xi, ni). Ker je v našem primeru verjetnostna porazdelitev Weibullova, za 

p(x) uporabimo enačbo (3).  

 

Ko sta znana oba Weibullova parametra, ju lahko uporabimo za izračun različnih statističnih 

veličin, kot sta pričakovana vrednost <x> in standardna deviacija 𝜎 [7]: 

 



 

4 

 

 0

1
1x x

m

 
    

 
, (5) 

 

 2

0

2 1
1 1x

m m


   
       

   
, (6) 

 

kjer je Γ gama funkcija, ki jo definiramo kot: 

 

 1 1

0
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    . (7) 

 

3 Meritve upogibnih trdnosti strešne kritine 
 

Esalove vlaknocementne strešne plošče so sestavljene iz več materialov, od katerih je 

najvažnejši izhodiščni material vezivo, to je portlandski cement, ki tvori osnovno matrico za 

nalaganje in vezanje vlaken. To surovino, sintrano iz apnenca in glinenega laporja, za Esalove 

plošče proizvaja podjetje Salonit Anhovo. Vezivu se nato dodajo polnila, med katere prištevamo 

razne dodatke, kot so npr. pocolanski dodatki, ki pospešujejo hidratacijo cementa. Delež vode, 

ki ostane v proizvodu še po zorenju, skrbi za nadaljnje utrjevanje cementa v vsej trajnostni dobi 

izdelka. Zrak v obliki mikroskopsko majhnih por daje prostor za razširitev vode pri zmrzovanju 

in tako preprečuje pokanje cementne matrice. Procesna vlakna so v glavnem celulozna vlakna, 

kakršna se uporabljajo v proizvodnji papirja; njihov namen je olajšati postopek izdelave 

vlaknocementov. Utrjevalna vlakna so vlakna iz polivinilalkohola, ki so se izkazala kot 

primerno nadomestilo za azbestna vlakna. Slednja so bila umaknjena iz proizvodnje zaradi 

nevarnosti za zdravje. V končnem izdelku so prostorninski deleži vseh sestavin tako okrog 40 % 

veziv, 11 % polnil, 12 % vode, 30 % zraka, 5 % procesnih vlaken in 2 % utrjevalnih vlaken. Po 

izdelavi strešne plošče še 21 dni zorijo v navadnem pokritem skladišču [3]. 

 

Dimenzije valovitih strešnih plošč V5 so naslednje: širina W = 920 mm, dolžina L = 1250 mm, 

valovna dolžina profila P = 177 mm, višina profila (dvojna amplituda vala) H = 51 mm ter 

debelina T ≈ 6 mm (slika 1). Dimenzije plošč V8 pa so: W = 1000 mm, L = 1250 mm,                      

P = 130 mm, H = 30 mm, T ≈ 6 mm [8]. Pred kontrolo fizikalnomehanskih lastnosti plošče      

24 ur namakajo v hladni vodi, da s tem simulirajo slabše vremenske pogoje, ki poslabšajo 

mehansko zanesljivost plošč [3].  

 

Preskusi mehanskih lastnosti valovitih strešnih plošč V5 in V8 potekajo v skladu z evropskim 

standardom EN 494 (SIST EN 494), od katerih se tukaj omejimo le na upogibno trdnost pri 

prečni in vzdolžni obremenitvi. Za meritve so v Esalu uporabili laboratorijsko merilno napravo 

BP-10, Walter+Bai AG, Švica, ki ima merilno območje od 2 kN do 10 kN, ter pripadajočo 

programsko opremo. Za testiranje prečne obremenitve valovite plošče (slika 2a) so izvedli 

tritočkovni upogibni test, kjer celotno valovito ploščo položijo prečno na nosilne podpore. 
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Širina nosilne podpore je 50 mm, razmik med podporama pa je 1100 mm. Na zgornjo stran 

plošče potem položijo obremenilno palico širine 230 mm in vse stične površine z valovito 

ploščo pokrijejo s klobučevino ali podobno mehko tkanino. Naprava iz izmerjene lomne sile po 

numeričnem algoritmu samodejno izračuna prečno upogibno trdnost (TP). Vzdolžni 

obremenilni preizkus (slika 2b) je prav tako tritočkovni upogibni test, le da so tokrat nosilne 

podpore položene vzporedno z valovi plošče. Po standardu je treba odrezati manjši kos valovite 

plošče, dolžine vsaj L' = 300 mm, medtem ko razmik med nosilnimi podporami določa valovna 

dolžina profila preizkusne plošče. Nosilne podpore morajo biti zaobljene, prav tako na stične 

površine položijo kos mehke tkanine, tako kot pri prečni obremenitvi. Naprava nato iz 

izmerjene lomne sile po numeričnem algoritmu samodejno izračuna vzdolžno upogibno trdnost 

(TV) [7, 9, 10].  

 

 
 

Slika 2. Geometrija a) prečnega in b) vzdolžnega upogibnega testa za valovite strešne plošče V5; W je širina in L 

dolžina plošče, P je valovna dolžina profila ter H višina profila. L' je predpisana dolžina plošče za vzdolžni 

upogibni test, S pa je dvojna valovna dolžina profila. Ploščo obremenjujemo s silo F. Vse dolžine so v milimetrih. 

Povzeto po [8]. 

 

3.1 Statistična analiza meritev 

 

Na razpolago imamo podatke meritev upogibne trdnosti pri prečni in vdolžni obremenitvi za 

plošče V5 in V8, pridobljenih pri rednih kontrolah v velikoserijski proizvodnji podjetja Esal, 

Anhovo. Podatke obravnavamo posebej glede na tip plošče (V5 ali V8), način preizkusa (prečno 

ali vzdolžno) ter datum proizvodnje - avgusta 2010 so namreč v podjetju spremenili recept za 

mešanico vlaken, zato plošče, izdelane po avgustu 2010, obravnavamo posebej. Skupno torej 

obravnavamo osem različnih statističnih vzorcev za izračun upogibne trdnosti valovitih strešnih 

plošč. Število meritev N je različno za vsak statistični vzorec (glej tabelo 1).  
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 Tip preizkusa Perioda N Δx [MPa] 

V5 prečno  pred avg. 2010 2545 0,50 

V5 prečno po avg. 2010 556 0,75 

V5 vzdolžno pred avg. 2010 2546 0,50 

V5 vzdolžno po avg. 2010 556 0,60 

V8 prečno  pred avg. 2010 1092 1,00 

V8 prečno po avg. 2010 321 0,75 

V8 vzdolžno pred avg. 2010 1095 0,75 

V8 vzdolžno po avg. 2010 321 0,75 

 

Tabela 1. Število meritev (N) upogibne trdnosti glede na tip plošč, periodo izdelave in tip preizkusa. Δx je izbrana 

širina predalčkov histograma relativne frekvence meritev. 

 

Pričakujemo, da se izmerjene vrednosti upogibne trdnosti prilegajo Weibullovi verjetnostni 

porazdelitvi. Zanima nas vrednost Weibullovega modula m, umeritvenega parametra x0               

in ocena, kako dobro se Weibullova porazdelitvena funkcija prilega eksperimentalnim 

podatkom. Ker obravnavamo meritve trdnosti, bomo umeritveni parameter x0 poimenovali 

karakteristična trdnost in uporabili oznako TP0 pri prečnih ter TV0 pri vzdolžnih upogibnih 

preizkusih. 

 

Kot smo že povedali pri opisu metode histogramov, najprej vrednosti meritev upogibne trdnosti 

uredimo po velikosti od največje do najmanjše in določimo meje intervala izmerjenih vrednosti. 

Potem za vsak statistični vzorec posebej določimo širino predalčka Δx (tabela 1) in narišemo 

histogram tako, da imamo na abscisni osi velikost upogibne trdnosti, na ordinatni osi pa 

relativno frekvenco meritev upogibne trdnosti (slika 3 in 4). Relativno frekvenco meritev (f) 

definiramo kot 

 in
f

N x



, (8) 

 

kjer je ni število meritev v predalčku, N število vseh meritev in Δx širina predalčka. Ustreznost 

širine predalčkov ocenimo iz raztresenosti vrednosti med sosednjimi predalčki in jo po potrebi 

spreminjamo, dokler ne dosežemo želene preglednosti podatkov. Končno s programom za 

statistično obdelavo podatkov (v našem smo uporabili Origin) prilagodimo funkcijo p(x) 

(enačba 3) tako, da se najbolje prilega histogramu in odčitamo parametra TP0 oz. TV0 in m. Ker 

nas zanima tudi vpliv spremembe proizvodnih parametrov, med seboj primerjamo Weibullove 

porazdelitve za plošče izdelane pred in po avgustu 2010. 
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Slika 3. Histogram relativne frekvence meritev (f) prečne upogibne trdnosti (TP) plošč za a) V5 in b) V8 z dodano 

najbolje prilegajočo se Weibullovo porazdelitvijo. Levo so podatki meritev pred avgustom 2010, desno po avgustu 

2010. Širine predalčkov so podane v tabeli 1. Weibullov modul, karakteristična trdnost, povprečna vrednost, 

standardna deviacija in korelacijski faktor Weibullovih porazdelitev so podani v tabeli 2. 

 

 Perioda N m TP0 [MPa] <TP> [MPa] σTP [MPa] ρ 

V5 pred avg. 2010 2545 10,1 22,5 21,4 2,6 0,98 

V5 po avg. 2010 556 16,6 23,8 23,1 1,7 0,97 

V8 pred avg. 2010 1092 10,0 21,5 20,5 2,5 0,95 

V8 po avg. 2010 321 17,4 24,0 23,2 1,6 0,97 

 

Tabela 2. Vrednosti Weibullovega modula (m) in karakteristične trdnosti (TP0) za prečno upogibno obremenitev 

plošč V5 in V8 izdelanih pred in po avgustu 2010. N je velikost statističnega vzorca, <TP> povprečna vrednost, 

σTP standardna deviacija in ρ korelacijski faktor. 
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Slika 4. Histogram relativne frekvence meritev (f) vzdolžne upogibne trdnosti (TV) plošč za a) V5 in b) V8 z 

dodano najbolje prilegajočo se Weibullovo porazdelitvijo. Levo so podatki meritev pred avgustom 2010, desno po 

avgustu 2010. Širine predalčkov so podane v tabeli 1. Weibullov modul, karakteristična trdnost, povprečna 

vrednost, standardna deviacija in korelacijski faktor Weibullovih porazdelitev so podani v tabeli 3. 

 

 Perioda N m TV0 [MPa] <TV> [MPa] σTV [MPa] ρ 

V5 pred avg. 2010 2546 10,2 14,8 14,1 1,7 0,97 

V5 po avg. 2010 556 11,0 15,5 14,8 1,6 0,97 

V8 pred avg. 2010 1095 10,4 14,3 13,6 1,6 0,96 

V8 po avg. 2010 321 11,0 14,6 14,0 1,5 0,96 

 

Tabela 3. Vrednosti Weibullovega modula (m) in karakteristične trdnosti (TV0) za vzdolžno upogibno obremenitev 

plošč V5 in V8 izdelanih pred in po avgustu 2010. N je velikost statističnega vzorca, <TV> povprečna vrednost, 

σTV standardna deviacija in ρ korelacijski faktor. 

 

V podjetju Esal izdelajo več plošč V5 kot plošč V8, posledično imamo na voljo večji statistični 

vzorec za plošče V5, pri obeh tipih plošč pa imamo večje število kontrolnih meritev N za 

preizkuse pred avgustom 2010 (tabela 1). Velikost statističnega vzorca vpliva na statistično 

zanesljivost rezultatov, kar je najbolj opazno pri podatkih o ploščah V5, kjer zbirke meritev z 

nekaj sto podatki primerjamo z zbirkami meritev z nekaj tisoč podatki. Vpliv velikosti vzorca 

se izrazi v širini predalčkov, potrebni za dosego želene preglednosti, kjer ožji predalčki 

pomenijo večjo zanesljivost, saj tako ohranimo več podatkov za računanje. Opazimo, da smo 

pri obeh vrstah kontrolnih preizkusov za plošče V5, izdelane pred avgustom 2010, uporabili 

ožje predalčke kot pri ploščah, izdelanimi po avgustu 2010 (tabela 1).  Razlika v velikosti 

statističnih vzorcev je pri ploščah V8 manjša, posledično so tudi razlike v širinah predalčkov 
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podobne. Pri meritvah prečne upogibne trdnosti plošč V8, izdelanih pred avgustom 2010, smo 

za dosego želene preglednosti uporabili celo večjo širino predalčkov kot vzorcu za plošče, 

izdelane po avgustu 2010. 

 

Zanimajo nas tudi vrednosti parametrov m in TP0 oz. TV0 najbolje prilegajoče se Weibullove 

porazdelitvene funkcije, njena povprečna vrednost in standardna deviacija ter koeficient 

korelacije. Korelacijski faktor (ρ) opisuje, kako dobro se porazdelitvena funkcija prilega 

empiričnim podatkom, kjer ρ = 1 pomeni popolno ujemanje. Vidimo (tabela 2 in 3), da je v 

večini primerov ρ nad 0,96, kar potrdi naše domneve, da Weibullova porazdelitvena funkcija 

dobro opiše naše eksperimentalne podatke. 

 

Weibullov modul je za plošče V5 in V8 izdelane pred avgustom 2010 reda velikosti 10, kar je 

značilno za krhek material, kot je cementni kompozit (tabela 2 in 3). Zanimiva pa je primerjava 

Weibullove porazdelitve za plošče glede na periodo izdelave. Ker so opažanja, ki sledijo, zelo 

podobna tako pri ploščah V5 kot pri V8, naslednje ugotovitve veljajo za oba tipa plošč. Začnimo 

s porazdelitvijo prečnih upogibnih trdnosti. Vidimo (slika 3), da je za plošče izdelane pred 

avgustom 2010 Weibullova porazdelitev širša in maksimum je nižje, porazdelitev za plošče 

izdelane po avgustu 2010 pa je ožja in maksimum je višje. Sprememba oblike porazdelitve kaže 

na povečanje Weibullovega modula, kar potrdi izračun parametrov porazdelitvene funkcije 

(tabela 2). Weibullov modul se poveča z 10 na 17; povečanje karakteristične trdnosti je relativno 

majhno, iz 22 na 24. Seveda nas sedaj zanima, kaj pomeni opaženo povečanje parametrov 

porazdelitve v praksi. Začeli bomo z izračunom povprečne vrednosti in standardne deviacije 

porazdelitve (tabela 2). Povprečna vrednost porazdelitve upogibne trdnosti strešne kritine 

predstavlja upogibno napetost, pri kateri se večina plošč zlomi; dobra vlaknocementna strešna 

kritina ima torej čimvečjo povprečno vrednost porazdelitve (posledično tudi karakteristični 

parameter, ki je običajno le nekaj odstotkov večji od povprečne vrednosti). V našem primeru se 

je povprečna vrednost porazdelitve relativno malo povečala, zato lahko trdimo, da plošče 

izdelane po avgustu 2010 prenesejo večje upogibne obremenitve (v povprečju), vendar so še 

vedno primerljive s ploščami izdelanimi pred avgustom 2010. Nadaljujmo s standardno 

deviacijo porazdelitve, ki pove, kako so vrednosti razstresene okrog povprečne vrednosti, kjer 

manjša standardna deviacija pomeni manjšo razstresenost. Za primer vzemimo neko serijo 

plošč: dobra serija ima majhno standardno deviacijo porazdelitve meritev upogibne trdnosti, 

kar v praksi pomeni, da manj plošč poči pri relativno majhnih obremenitvah; pravimo, da je 

takšna serija zanesljivejša. Vidimo (tabela 2), da se je standardna deviacija porazdelitve prečne 

upogibne trdnosti zmanjšala iz 2,5 na 1,6, torej so plošče izdelane po avgustu 2010 zanesljivejše 

od plošč izdelanih pred avgustom 2010 (kar se tiče prečne upogibne trdnosti). Če zadnji 

ugotovitvi povežemo, so v podjetju Esal s spremembo proizvodnih parametrov avgusta 2010 

izboljšali prečno upogibno trdnost strešne kritine. 

 

Primerjava porazdelitev meritev vzdolžne upogibne trdnosti (slika 4) ne pokaže opaznih 

sprememb v obliki porazdelitve. Vrednost Weibullovega modula in karakteristične trdnosti se 

povečata relativno malo, enako velja za povprečno vrednost in standardno deviacijo 

porazdelitve (tabela 3). Ugotovimo, da se je vzdolžna upogibna trdnost plošč po spremembi 

recepta za mešanico vlaken avgusta 2010 relativno malo izboljšala. Utrjevalna vlakna torej bolj 
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prispevajo k prečni kot k vzdolžni upogibni trdnosti, kar je sicer posledica usmerjenosti vlaken. 

Zaradi mokre narave postopka izdelave se namreč večji del vlaken usmeri vzdolž plošče, ki 

zato prenesejo večjo obremenitve v prečni kot v vzdolžni smeri; podobno kot npr. navaden list 

papirja lažje raztrgamo vzdolž celuloznih vlaken. Potrditev vpliva usmerjenosti vlaken na 

upogibno trdnost nam torej daje spodbudo za nadaljnje raziskave možnosti izboljšanja 

mehanskih lastnosti vlaknocementne strešne kritine na osnovi večjega nadzora usmerjenosti 

vlaken. 

4 Zaključek 
 

Statistično smo analizirali podatke večletnih meritev upogibne trdnosti vlaknocementne strešne 

kritine. Meritve so izvedli v redni proizvodnji podjetja Esal s tritočkovnim upogibnim testom 

(slika 2). Podatke smo obravnavali posebej glede na tip plošče (pet- ali osemvalne), tip 

preizkusa (prečna ali vzdolžna obremenitev) in datum izdelave (pred in po avgustu 2010). 

Skupno smo obravnavali osem statističnih vzorcev z različnim številom meritev (tabela 1). Naš 

namen je bil oceniti primernost dvoparametrične Weibullove porazdelitve (slika 1) za opis 

vrednosti meritev in primerjava porazdelitev glede na datum, saj so v podjetju avgusta 2010 

spremenili recept za mešanico vlaken. Parametre Weibullove porazdelitve smo poiskali s 

histogramsko metodo, kjer smo podatke najprej uredili po velikosti in razvrstili v predalčke z 

različno širino (tabela 1). Nato smo narisali histograme relativnih frekvenc meritev upogibne 

trdnosti (sliki 3 in 4), ki smo jim priredili najbolje prilegajočo se Weibullovo porazdelitev           

in odčitali parametre porazdelitve. Izračunali smo tudi povprečno vrednost, standardno 

deviacijo in korelacijski faktor porazdelitve (tabela 2 in 3). Ugotovili smo, da dvoparametrična 

Weibullova porazdelitev dobro opiše podatke meritev upogibne trdnosti vlaknocementne 

strešne kritine, saj je v večini primerov korelacijski faktor nad 0,96. Ugotovili smo tudi 

povečanje Weibullovega modula in zmanjšanje standardne deviacije porazdelitev prečne 

upogibne trdnosti plošč izdelanih po avgustu 2010, kar kaže na izboljšanje prečne upogibne 

zanesljivosti plošč. Porazdelitve vzdolžne upogibne trdnosti se glede na datum spremenijo 

relativno malo, iz česar sledi, da utrjevalna vlakna v vlaknocementih bolj prispevajo k prečni 

kot k vzdolžni upogibni trdnosti. Sklepamo torej lahko, da ima usmerjenost vlaken pomembeno 

vlogo pri upogibni trdnosti vlaknocementne kritine, zato velja področje nadzora usmerjenosti 

vlaken raziskovati še naprej. 
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