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NIEPEWNOĝû WYTRZYMAàOĝCI BETONU
NA ĝCISKANIE UZYSKIWANA NA PRÓBKACH
SZEĝCIENNYCH
Mariusz Sobolewski
Szkoáa Gáówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Streszczenie. WytrzymaáoĞü betonu na Ğciskanie odgrywa podstawową rolĊ w projektowaniu, wykonawstwie i uĪytkowaniu konstrukcji Īelbetowych. Artykuá dotyczy szacowania niepewnoĞci wyników badaĔ wytrzymaáoĞci betonu na próbkach szeĞciennych.
Wysoka jakoĞü uzyskiwanych wyników z badaĔ jest niezmiernie waĪna do prawidáowej
oceny badanego materiaáu. O jakoĞci wyniku moĪna mówiü, jeĞli znana jest niepewnoĞü
pomiaru. Jej znajomoĞü pozwala dokonywaü porównania wyników badaĔ uzyskiwanych
dla róĪnych klas betonu przez róĪne laboratoria. W pierwszej czĊĞci pracy uporządkowano i przedstawiono wiadomoĞci w zakresu teorii niepewnoĞci wraz z szacowaniem
niepewnoĞci wyników pomiarów. Na podstawie opisanej teorii opracowano wzór (11) do
okreĞlania niepewnoĞci rozszerzonej wytrzymaáoĞci betonu (fcm). Artykuá zawiera wyniki
badaĔ wraz z wstĊpną ich oceną. Celem badaĔ byáa wery¿kacja hipotezy badawczej dotyczącej ulepszenia kryterium oceny parametrów mechanicznych betonu. W nastĊpnym
artykule zaproponowane kryteria oceny cech mechanicznych betonu, wynikające z teorii
niepewnoĞci, porównane zostaną z kryterium oceny wyniku, które bazuje na statystycznym rachunku báĊdu pomiaru.
Sáowa kluczowe: wytrzymaáoĞü betonu, niepewnoĞü wyniku, ocena wytrzymaáoĞci, klasa
wytrzymaáoĞci

WSTĉP
JakoĞü betonu powszechnie stosowanego w budownictwie ocenia siĊ na podstawie jego wytrzymaáoĞci na Ğciskanie. Jest to podstawowa cecha betonu, która pozwala go jednoznacznie sklasyfikowaü i oceniü pod wzglĊdem wytrzymaáoĞciowym
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[Ajdukiewicz i in. 1998, Czarnecki i in. 2004, Drobiec i in. 2010]. EstymacjĊ wytrzymaáoĞci betonu przeprowadza siĊ zasadniczo na podstawie badaĔ niszczących próbki
formowane lub próbki in situ wycinane z konstrukcji. Podstawą wyjĞcia do dokonania
oceny iloĞciowej okreĞlonej partii wyrobu jest okreĞlenie Ğredniej wytrzymaáoĞci betonu z badaĔ (fcm). WytrzymaáoĞü betonu bywa znacznie zróĪnicowana, co spowodowane jest m.in.: jakoĞcią i ĞwieĪoĞcią cementu, zawilgoceniem kruszywa, stopniem
i sposobem zagĊszczania lub desegregacją mieszanki betonowej podczas transportu
[Nagrodzka-Godycka 1999, JamroĪy 2005, ZieliĔski 2010]. Istotny wpáyw na wytrzymaáoĞü wywierają takĪe róĪnego rodzaju domieszki i dodatki do betonu oraz warunki
jego pielĊgnacji. Z uwagi na ten fakt Ğrednia wytrzymaáoĞü betonu nie jest parametrem
wystarczającym do okreĞlenia bezpieczeĔstwa konstrukcji. NiezbĊdne jest podanie tzw.
G
wytrzymaáoĞci gwarantowanej (f c,cube
), która okreĞla klasĊ betonu – obecnie klasĊ wytrzymaáoĞci [Nagrodzka-Godycka 1999]. WytrzymaáoĞü gwarantowana szacowana jest
na podstawie wnioskowania statystycznego dotyczącego badanych próbek i wynikającej z tego Ğredniej wytrzymaáoĞci betonu wraz z odchyleniem standardowym nieprzekraczającym 20% wytrzymaáoĞci Ğredniej, co oznacza, Īe wspóáczynnik zmiennoĞci
musi speániaü warunek v < 0,2.
Kontrola cech uĪytkowych betonu waĪna jest dla producentów betonu, jak równieĪ
dla zakáadów prefabrykacji oraz wykonawców inwestycji budowlanych. Kontrolne badania wytrzymaáoĞci są wykonywane na próbkach pobranych losowo z danej partii
betonu. CzĊstotliwoĞü pobierania próbek nie powinna byü mniejsza niĪ 1 próbka na
100 zarobów, 1 próbka na 50 m3 betonu, 1 próbka na zmianĊ roboczą i nie mniej niĪ
3 próbki z danej partii betonu. Przy czym przez partiĊ betonu naleĪy rozumieü wartoĞü
mniejszą z dwóch warunków: iloĞci betonu dostarczonego na kaĪdą kondygnacjĊ lub
grupĊ páyt/belek lub sáupów/Ğcian jednej kondygnacji bądĨ iloĞci betonu nie wiĊkszej
niĪ 400 m3 i nie wiĊkszej niĪ iloĞü potrzebna na tygodniowe betonowanie [PN-EN 206-1:2003]. Przez partiĊ betonu rozumie siĊ takĪe jego iloĞü wyprodukowaną w okresie
nie dáuĪszym niĪ 1 miesiąc, z takich samych skáadników, w ten sam sposób i w takich
samych warunkach [Ajdukiewicz i in. 1998, Czarnecki i in. 2004]. Pobieranie próbek
do kontroli zgodnoĞci zaleĪy od rodzaju produkcji i od tego, czy beton objĊty jest
systemem certyfikacji, czy nie. Sposób zagĊszczania próbek w formach i warunki ich
przechowywania powinny byü takie same jak w wykonywanym elemencie Īelbetowym, z uwzglĊdnieniem ewentualnej obróbki cieplnej [Ajdukiewicz i in. 1998, PN-EN
12390-2:2011].

WYZNACZANIE WYTRZYMAàOĝCI BETONU
WytrzymaáoĞü betonu na Ğciskanie okreĞlają maksymalne naprĊĪenia Ğciskające
w jednoosiowym stanie naprĊĪenia. Dlatego pojedynczy pomiar wytrzymaáoĞci oblicza
siĊ, dzieląc najwiĊksze obciąĪenie w postaci siáy przez przekrój poprzeczny próbki
[Brunarski 1994, Ajdukiewicz i in. 1998, Drobiec i in. 2010, PN-EN 12390-3:2011].
Wyniki badaĔ wytrzymaáoĞci zaokrągla siĊ do 0,1 MPa [Ajdukiewicz i in. 1998, Nagrodzka-Godycka 1999]. Wedáug normy PN-EN 12390-3:2011 oraz Drobiec i innych
[2010], wytrzymaáoĞü na Ğciskanie naleĪy wyraziü z zaokrągleniem do 0,5 MPa. Do
Acta Sci. Pol.

NiepewnoĞü wytrzymaáoĞci betonu na Ğciskanie...

41

prób Ğciskania stosuje siĊ prasy wytrzymaáoĞciowe z waĪnym Ğwiadectwem wzorcowania. Siáa niszcząca powinna byü okreĞlona z dokáadnoĞcią do 1% dla celów badawczych
i 3% w badaniach technicznych [Abramowicz 1991]. Powierzchnie próbek stykające
siĊ z páytami oporowymi pras muszą byü gáadkie i bez odchylenia od páaszczyzn docisku. W przeciwnym razie stosuje siĊ odpowiednie zabiegi, aby ten warunek speániü
[PN-EN 12390-3:2011].
W celu wyznaczenia powierzchni docisku mierzone są wymiary próbek, z reguáy z dokáadnoĞcią do 0,1 mm. JeĪeli próbki wykonywane są w formach speániających warunki normowe tolerancji, to moĪna posáugiwaü siĊ wymiarami nominalnymi
próbki [Ajdukiewicz i in. 1998, Nagrodzka-Godycka 1999]. Norma PN-EN 12390-3
dopuszcza stosowanie pomiaru wymiarów próbek z dokáadnoĞcią do 0,5% wymiaru.
Dla próbek szeĞciennych zaleca siĊ wykonanie trzech pomiarów wymiarów w kaĪdym
kierunku prostopadáym celem okreĞlenia wartoĞci Ğrednich, z których wyznacza siĊ
pole powierzchni docisku. Wedáug PN-EN 12390-1:2011, dla próbek szeĞciennych tolerancja dla wymiaru deklarowanego miĊdzy górną zagáadzoną powierzchnią a dolną
z formy powinna byü mniejsza niĪ 1,0%, a dla pozostaáych wymiarów uzyskanych
z formy – mniejsza niĪ 0,5%. W przypadku form precyzyjnych dla próbek szeĞciennych tolerancja wymiaru deklarowanego zmontowanej formy wynosi 0,25%. Umownie
przyjĊto, Īe wytrzymaáoĞü betonu na Ğciskanie powinna byü badana na próbkach szeĞciennych o boku 150 mm, ustawianych prostopadle do kierunku betonowania i centralnie wzglĊdem páyt pras Ğciskających.

PODSTAWY TEORETYCZNE NIEPEWNOĝCI POMIARÓW
NiepewnoĞü pomiaru jest ĞciĞle powiązana z wynikami pomiarów. Jest to liczbowo
wyraĪona miara jakoĞci wyniku, która charakteryzuje rozrzut wartoĞci wyników wokóá
wielkoĞci mierzonej. Inaczej mówiąc, niepewnoĞü okreĞla przedziaá wokóá wielkoĞci
mierzonej, który zawiera z okreĞlonym prawdopodobieĔstwem wartoĞü oczekiwaną.
MoĪna mówiü o niepewnoĞci pojedynczego pomiaru lub niepewnoĞci dla serii
pomiarów, dotyczącej zwykle wartoĞci Ğredniej. Obliczanie i wyraĪanie niepewnoĞci
pomiaru jest konieczne w celu porównywalnoĞci wyników pomiarów ze sobą oraz
z wartoĞciami odniesienia podawanymi w normach. Ponadto ujawnienie informacji iloĞciowej o dokáadnoĞci pomiarów pozwala oszacowaü wiarygodnoĞü wyników badaĔ.
NiepewnoĞü pomiarów jest niezbĊdna takĪe przy wykorzystywaniu wyników w obliczeniach inĪynierskich.
Istnieje kilka rodzajów niepewnoĞci pomiarów. Ze wzglĊdu na pochodzenie parametrów zastosowanych do szacowania niepewnoĞci wyróĪnia siĊ niepewnoĞü typu A,
pochodzącą od odchylenia standardowego, oraz niepewnoĞü typu B, która opiera siĊ na
innym rozkáadzie prawdopodobieĔstwa niĪ rozkáad normalny, zazwyczaj prostokątnym
lub trójkątnym [Jaworski i in. 1999, Szydáowski 2001]. Proponowaną klasyfikacjĊ niepewnoĞci ilustruje rysunek 1.
NiepewnoĞü pomiaru obejmuje dwa skáadniki: niepewnoĞü przypadkową oraz niepewnoĞü systematyczną (wzorcowania i eksperymentatora). Wszystkie rodzaje niepewnoĞci
skáadają siĊ na niepewnoĞü caákowitą. NiepewnoĞü systematyczna dotyczy poprawki
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Klasy¿kacja niepewnoĞci pomiarowych wynikająca z literatury
Classi¿cation of uncertainty in measurements on the basis of literature

i wynika z wzorcowania przyrządu, ewentualnie z udziaáu obserwatora. Natomiast niepewnoĞü przypadkowa wynika ze wskazaĔ przyrządu i objawia siĊ wystĊpowaniem statystycznego rozrzutu wyników [Szydáowski 2001].

METODYKA SZACOWANIA NIEPEWNOĝûI W POMIARACH
Sposób szacowania niepewnoĞci pomiarów jest doĞü záoĪony i wymaga dobrego zrozumienia tego zagadnienia. W wielu sytuacjach pomocne moĪe okazaü siĊ takĪe doĞwiadczenie osób, które zajmują siĊ tego rodzaju rachunkami. Przykáadowy tok postĊpowania
przedstawiono na rysunku 2.
Za wynik koĔcowy pomiarów w badaniach przyjmuje siĊ zazwyczaj wartoĞü Ğredniej arytmetycznej. W pomiarach bezpoĞrednich przyjmuje siĊ niepewnoĞü standardową
(przypadkową) typu A, która jest zgodna z odchyleniem standardowym Ğredniej wedáug
wzoru:
n

u x

gdzie: u(x)
xi
x–
n

¦

xi  x

2

i 1

n n 1

–
–
–
–

(1)

niepewnoĞü standardowa,
wynik i-tego pomiaru,
wartoĞü Ğrednia,
liczba pomiarów.
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Schemat blokowy okreĞlania niepewnoĞci w pomiarach
Block diagram of uncertainty calculation in measurements

Pomiar poĞredni polega na wyznaczaniu wartoĞci wielkoĞci mierzonej (y) przez obliczenie jej jako wartoĞci funkcji, zwanej funkcją pomiaru zawierającej wielkoĞci wejĞciowe (zmierzone).
W pomiarach poĞrednich wyróĪnia siĊ niepewnoĞü standardową záoĪoną uc( y). NiepewnoĞü záoĪona jest poáączeniem niepewnoĞci typu A oraz typu B. Istnieją pomiary
poĞrednie nieskorelowane i skorelowane. OkreĞlenie niepewnoĞci standardowej záoĪonej
pomiarów nieskorelowanych jest prostsze. MoĪna ją oszacowaü z zaleĪnoĞci:
n

uc y

¦c

i

u xi

2

(2)

i 1

gdzie: uc(y) – niepewnoĞü standardowa záoĪona,
ci
– wspóáczynnik wraĪliwoĞci i-tego pomiaru,
u(xi) – niepewnoĞü standardowa i-tego skáadnika
Wspóáczynniki wraĪliwoĞci mogą byü okreĞlane eksperymentalnie: mierzy siĊ wówczas zmianĊ (Y) wywoáaną przez pojedynczą zmianĊ okreĞlonej wielkoĞci wejĞciowej
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(Xi), podczas gdy pozostaáe wielkoĞci wejĞciowe pozostają staáe. Z definicji wspóáczynniki ci są pochodnymi cząstkowymi funkcji wzglĊdem rozpatrywanych wielkoĞci wejĞciowych. Parametry te opisuje zaleĪnoĞü:
ci

wf
wxi

wf
X1
wX i

x1 ... X n

xn

(3)

gdzie: xi – estymata wielkoĞci wejĞciowej,
Xi – wartoĞü wielkoĞci wejĞciowej.
Bardzo czĊsto jednak mamy do czynienia z pomiarami poĞrednimi skorelowanymi.
Wówczas moĪna wykonaü obliczenia niepewnoĞci záoĪonej uproszczone lub Ğcisáe. W obliczeniach uproszczonych niepewnoĞü standardowa, dotycząca wartoĞci Ğredniej, odpowiada
záoĪonej niepewnoĞci standardowej pomiarów skorelowanych. Wynik jest przybliĪony, ale
akceptowany w obliczeniach inĪynierskich. W obliczeniach Ğcisáych postaü niepewnoĞci
záoĪonej jest bardziej rozbudowana i uwzglĊdnia wspóáczynnik korelacji dwu zmiennych
r(xi, xj), w który uwikáana jest kowariancja u(xi, xj):
N

uc y

¦c

i

u xi

2

i 1

N 1

 2¦
i 1

N

¦c

i

c j u xi u x j r xi , x j

(4)

j i 1

gdzie:
r xi , x j

u xi , x j

u xi , x j

(5)

u xi u x j
N
1
xi ,k  xi x j ,k  x j
¦
n(n  1) k 1

(6)

NiepewnoĞü typu B, pochodząca od wzorcowania i obserwatora, opiera siĊ zazwyczaj
na rozkáadzie równomiernym. Gáównym przyczynkiem niepewnoĞci pomiarów, w których nie wystĊpuje rozrzut, jest niepewnoĞü wzorcowania [Szydáowski 2001]. NiepewnoĞü tĊ moĪna okreĞliü za pomocą wzoru:

u x

'd x
3

'd x
3

2

(7)

gdzie: ǻdx – dziaáka elementarna przyrządów pomiarowych.
Natomiast niepewnoĞü eksperymentatora jest iloĞciową oceną niepewnoĞci wyniku spowodowaną przyczynami znanymi obserwatorowi, ale od niego niezaleĪnymi.
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Eksperymentator sam dokonuje okreĞlenia ǻex na podstawie swojego doĞwiadczenia
i wiedzy. NiepewnoĞü tego rodzaju przedstawia siĊ równaniem:
u x

'e x
3

'e x
3

2

(8)

NiepewnoĞü caákowita w pomiarach poĞrednich okreĞlana jest z nastĊpującego wzoru:
utot x

uc y

gdzie: utot(x)
uc(y)
¨dx
¨ex

–
–
–
–

2



1
'd x
3

2



1
'e x
3

2

(9)

niepewnoĞü standardowa caákowita,
niepewnoĞü standardowa záoĪona (przypadkowa),
niepewnoĞü systematyczna (wzorcowania),
niepewnoĞü systematyczna (eksperymentatora).

W pomiarach bezpoĞrednich niepewnoĞü caákowitą oblicza siĊ w analogiczny sposób
jak dla pomiarów poĞrednich, lecz zamiast czáonu niepewnoĞci záoĪonej uc(y) podstawia
siĊ niepewnoĞü standardową u(x). W praktyce rozkáad wielkoĞci mierzonej najczĊĞciej
charakteryzuje siĊ rozkáadem normalnym przy duĪej próbie lub rozkáadem t-Studenta
w przypadku próby maáej. Stąd niepewnoĞü rozszerzona oznacza wielkoĞü definiującą
przedziaá ufnoĞci obejmujący duĪą czĊĞü rozkáadu wartoĞci mierzonej. NiepewnoĞü rozszerzoną opisuje zaleĪnoĞü:
U x

k utot x

(10)

gdzie: k – kwantyl rozkáadu normalnego lub t-Studenta, zwany wspóáczynnikiem rozszerzenia; dla poziomu ufnoĞci okoáo 95% i duĪej próby (np. gdy n > 20–30)
k = 2, przy maáej próbie (np. gdy n = 6) k = 2,57.

OPRACOWANE SPOSOBY SZACOWANIA NIEPEWNOĝCI
WYTRZYMAàOĝCI BETONU NA ĝCISKANIE
Przy okreĞlaniu niepewnoĞci parametrów wytrzymaáoĞciowych betonu naleĪy mieü
ĞwiadomoĞü, Īe niepewnoĞü w tym przypadku skáada siĊ z niepewnoĞci pomiaru siáy
i niepewnoĞci pomiaru powierzchni przekroju próbki (docisku). O ile pomiaru siáy dokonuje siĊ w sposób bezpoĞredni, to pomiar powierzchni próbki szeĞciennej na podstawie
jej wymiarów jest pomiarem poĞrednim. NiepewnoĞü rozszerzoną pomiaru siáy moĪna
áatwo uzyskaü z aktualnego Ğwiadectwa wzorcowania maszyny wytrzymaáoĞciowej uĪytej w badaniach. NaleĪy przy tym zwróciü uwagĊ, aby wybraü niepewnoĞü wáaĞciwą dla
wystĊpującego zakresu siá w badaniach. Bardziej problematyczne staje siĊ oszacowanie
niepewnoĞci záoĪonej pola powierzchni badanych próbek, gdyĪ naleĪy wziąü pod uwagĊ
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kilka moĪliwoĞci i czynników. Skoro niepewnoĞü wytrzymaáoĞci betonu (fcm) skáada siĊ
z niepewnoĞci pomiaru siáy i niepewnoĞci pomiaru powierzchni docisku, to proponuje siĊ
zastosowaü zasadĊ superpozycji. Szczegóáowa metodyka obliczeĔ tym sposobem bĊdzie
przedstawiona w kolejnym artykule.
Alternatywnym sposobem do poprzedniego oszacowania niepewnoĞci rozszerzonej
wytrzymaáoĞci betonu na Ğciskanie próbek szeĞciennych jest proponowany wzór:
2

U f cm

f cm

2

§U ( N ) ·
§U ( P) ·
U ( N )U ( P )
¨
¸  ¨
¸  rNP
N P
© N ¹
© P ¹

(11)

gdzie: U f cm – niepewnoĞü rozszerzona wytrzymaáoĞci Ğredniej betonu,
f cm

– Ğrednia wartoĞü wytrzymaáoĞci betonu z próby,

U (N )

– niepewnoĞü rozszerzona wartoĞci Ğredniej siáy z próby,

U ( P)
N
P
rNP

–
–
–
–

niepewnoĞü rozszerzona wartoĞci Ğredniej pola docisku z próby,
wartoĞü Ğrednia siáy niszczącej,
wartoĞü Ğrednia pola docisku,
wspóáczynnik korelacji zmiennych N i P.

WYNIKI BADAē I WSTĉPNA ICH OCENA
Badania wytrzymaáoĞci betonu na Ğciskanie wykonano w jednej z wytwórni prefabrykacji przy produkcji ciągáej betonu. Badaniom poddano beton zwykáy o projektowanej klasie wytrzymaáoĞci C40/50. Badania cech mechanicznych betonu przeprowadzono
w 28. dniu od zabetonowania dla 30 próbek. Wymiary powierzchni docisku mierzone
byáy suwmiarką elektroniczną o rozdzielczoĞci 0,1 mm. W badaniach zastosowano prasĊ
hydrauliczną o zakresie siáy do 2000 kN i rozdzielczoĞci 0,1 kN. NiepewnoĞü rozszerzona siáy niszczącej z aktualnego Ğwiadectwa wzorcowania prasy przy wspóáczynniku
rozszerzenia k = 2 wynosiáa U(N) = 0,25%. Otrzymano nastĊpujące wyniki:
– Ğrednia wytrzymaáoĞü
fcm = 59,935 MPa
– najmniejsza wartoĞü
fci,min = 53,717 MPa
– odchylenie standardowe sn = 2,969 MPa
PoĞrednie obliczenia do wyznaczenia niepewnoĞci wytrzymaáoĞci betonu (fcm) ze
wzoru (11) przedstawiają siĊ nastĊpująco:
N = 1,3485 ±0,0034 MN
– wynik pomiaru siáy niszczącej
– wynik pomiaru powierzchni docisku P = 0,022509 ±0,000256 m2
Ostateczny wynik wytrzymaáoĞci betonu na Ğciskanie wynosi: fcm = 59,935 ±0,698 MPa.
ZgodnoĞü betonu zostaáa potwierdzona wedáug kryterium zawartym w normie
PN- 88/B-06250, z którego otrzymujemy:
f cm

59,935 MPa ! f ck  k n  sn

50,0  1,64  2,969

54,869 MPa
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Uzyskana wytrzymaáoĞü charakterystyczna na Ğciskanie betonu pozwala wstĊpnie zaklasyfikowaü badany materiaá do zaáoĪonej klasy wytrzymaáoĞci C40/50. Szczegóáowa
analiza wyników i ich szacowanie niepewnoĞci zostaną przedstawione w kolejnym artykule.

PODSUMOWANIE
W praktyce zachodzi koniecznoĞü sprawdzania zaáoĪonych cech uĪytkowych projektowanego betonu w róĪnych celach, koniecznoĞü kontroli jakoĞci betonu towarowego
w wĊzáach betonowych, koniecznoĞü weryfikacji wytrzymaáoĞci betonu przy betonowaniu na budowie, a takĪe koniecznoĞü sprawdzania wytrzymaáoĞci potrzebnej do rozformowania elementów prefabrykowanych po obróbce cieplnej i dalszej ich kontroli jakoĞci.
Problem przeliczania wytrzymaáoĞci uzyskiwanych na róĪnym ksztaácie i wielkoĞci
próbek zostaá juĪ opanowany. NiepewnoĞü wytrzymaáoĞci betonu (fcm) nie jest zagadnieniem trudnym, lecz záoĪonym, gdyĪ na jej wielkoĞü wpáywa kilka czynników, zwáaszcza
dokáadnoĞü stosowanych urządzeĔ pomiarowych, tzn. klasa maszyny wytrzymaáoĞciowej
i rozdzielczoĞü suwmiarek elektronicznych. WytrzymaáoĞü betonu (fcm) bywa zróĪnicowana, stąd istnieje potrzeba szacowania jej niepewnoĞci. Teoria niepewnoĞci pozwala oszacowaü wartoĞü Ğrednią wytrzymaáoĞci betonu z wiĊkszą dokáadnoĞci, niĪ jest to zalecane
w normach przedmiotowych. Powszechne podawanie wyników wytrzymaáoĞci betonu
bez ujawniania ich niepewnoĞci w literaturze fachowej wskazuje na potrzebĊ wdroĪenia
niepewnoĞci wyników do praktyki. PostĊpowanie takie moĪe podwyĪszyü obecne standardy i pozwoli na porównywalnoĞü wyników uzyskiwanych w róĪnych laboratoriach.
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UNCERTAINTY OF STRENGTH FOR CUBICAL SAMPLES CONCRETE
Abstract. Strength of concrete play fundamental role in design engineering, construction,
and development of reinforced concrete buildings. High quality of test results in investigations to estimate research material accurate is very important. The paper contains an
analysis of calculation procedure for uncertainty of results and medium strength for cubical
samples concrete. Expression of uncertainty in measurements gives possibility to compare
test results obtained from different laboratory. The paper is addressed to engineers who
carry on concrete compression tests and interpreted the results.
Key words: strength of concrete, result of uncertainty, estimation of strength, class of
strength
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