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NIEPEWNOĝû WYZNACZENIA WYTRZYMAàOĝCI
BETONU NA ĝCISKANIE NA PODSTAWIE BADAē
PRÓBEK RDZENIOWYCH
Mariusz Sobolewski
Szkoáa Gáówna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Streszczenie. W praktyce brakuje prostego algorytmu wynikającego z teorii niepewnoĞci, sáuĪącego do opracowania wyników pomiarów wytrzymaáoĞci betonu na Ğciskanie.
W artykule zaproponowano kilka wariantów szacowania niepewnoĞci wyników pomiaru
powierzchni docisku próbek walcowych i ich Ğredniej wytrzymaáoĞci na Ğciskanie. Opracowane wzory dotyczą zarówno normowych próbek w ksztaácie walca, jak i próbek rdzeniowych pochodzących z odwiertów w konstrukcjach z betonu. Wykazano ponadto, jaki
jest wpáyw dokáadnoĞci przyjmowania staáej matematycznej ʌ oraz mierzonej Ğrednicy na
niepewnoĞü wyników pola przekroju poprzecznego próbek walcowych, a w konsekwencji
takĪe wyników Ğredniej wytrzymaáoĞci betonu na Ğciskanie. Przeprowadzona analiza wykazaáa, Īe przy stosowaniu w badaniach betonu typowych pras (klasa 0,5 i 1) niepewnoĞü
wyznaczonej wytrzymaáoĞci zaleĪy gáównie od dokáadnoĞci pomiaru Ğrednicy próbek i tym
samym dokáadnoĞci okreĞlenia powierzchni docisku. W związku z duĪą dokáadnoĞcią okreĞlenia siáy niszczącej wytyczne zawarte w normach, dotyczące okreĞlenia Ğrednicy próbek
z dokáadnoĞcią do 0,5% wymiaru i wyznaczenia na ich podstawie pola przekroju poprzecznego próbek, są niewystarczające. W przypadku próbek o Ğrednicy co najmniej 100 mm
zaleca siĊ wyznaczanie jej z dokáadnoĞcią ±0,1 mm, przy rozdzielczoĞci suwmiarki
0,01 mm.
Sáowa kluczowe: wytrzymaáoĞü betonu, niepewnoĞü wyniku, ocena wytrzymaáoĞci, klasa
wytrzymaáoĞci, próbki walcowe

WSTĉP
W naukach eksperymentalnych mamy do czynienia z wartoĞciami przybliĪonymi parametrów, dlatego opracowanie wyników pomiaru musi byü przeprowadzone na podstawie rachunku przybliĪonego. Wyniki pomiarów wielkoĞci mechanicznych, uzyskiwane
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w laboratorium, mają znacznie mniejszą dokáadnoĞü w porównaniu z wartoĞciami staáych
matematycznych i ¿zycznych [LewiĔski i in. 2000].
Ze wzglĊdu na sposób, jaki stosuje siĊ do znalezienia szukanej wielkoĞci, mamy do
czynienia z dwoma pomiarami – bezpoĞrednimi lub poĞrednimi. W przypadku pomiarów
poĞrednich, które są bardziej skomplikowane, gdyĪ wymagają pomiarów kilku wielkoĞci
innego rodzaju i dopiero na podstawie znanych związków ¿zycznych lub matematycznych wyznacza siĊ szukaną wielkoĞü, ocena dokáadnoĞci wyniku jest zagadnieniem záoĪonym.
Badania wytrzymaáoĞciowe materiaáów, w tym betonu, naleĪą do pomiarów poĞrednich. Obróbka wyników takich pomiarów w praktyce odbywa siĊ z wykorzystaniem
analizy statystycznej, a dokáadniej mówiąc – estymacji przedziaáowej, czyli okreĞlenia
granic przedziaáu ufnoĞci, w którym z zadanym prawdopodobieĔstwem (przy zaáoĪonym
poziomie ufnoĞci) znajduje siĊ wartoĞü oczekiwana oznaczanej wielkoĞci. W praktyce dla
betonu procedury estymacji przedziaáowej dotyczą wytrzymaáoĞci Ğredniej oraz charakterystycznej, czyli kwantyla okreĞlonego rzĊdu, przy zaáoĪonych róĪnych poziomach ufnoĞci i normalnego rozkáadu prawdopodobieĔstwa, przyjĊtego jako matematyczny model
rozkáadu populacji analizowanej cechy materiaáu [Brunarski 1994].
Opracowanie wyników pomiarów wytrzymaáoĞci Ğredniej i charakterystycznej betonu moĪna wykonaü, stosując równieĪ teoriĊ niepewnoĞci. Teoria niepewnoĞci pozwala
oceniü cechy mechaniczne betonu z wiĊkszą dokáadnoĞcią niĪ tradycyjnie stosowana
statystyczna analiza wyników obserwacji. Zaletą teorii niepewnoĞci jest to, Īe opisuje
ona sens ¿zyczny badaĔ poĞrednich, które dotyczą pomiaru róĪnych parametrów. Teoria niepewnoĞci pozwala okreĞliü znaczenie poszczególnych skáadników niepewnoĞci.
MoĪna wiĊc przeprowadziü ocenĊ i dokonaü wyboru najniekorzystniejszych skáadników niepewnoĞci. Jest to pomocne w podejmowaniu decyzji o moĪliwoĞci i opáacalnoĞci
zwiĊkszenia dokáadnoĞci pomiaru wybranych wielkoĞci mierzonych, gdyĪ uzyskiwana
niepewnoĞü wyniku uzaleĪniona jest przede wszystkim od dokáadnoĞci stosowanych
przyrządów.
W praktyce inĪynierskiej istnieje potrzeba udoskonalenia i uproszczenia dotychczasowej procedury oceny wyniku pomiarów poĞrednich w badaniach wytrzymaáoĞciowych
betonu. W pracy zwery¿kowano hipotezĊ: istnieje moĪliwoĞü uproszczenia ogólnego
algorytmu wynikającego z teorii niepewnoĞci, sáuĪącego do opracowywania wytrzymaáoĞci betonu na Ğciskanie. Celem przeprowadzonej analizy byáo opracowanie nowych
i jednoczeĞnie prostych sposobów obliczeĔ niepewnoĞci standardowej záoĪonej, która
dotyczy Ğredniej wytrzymaáoĞci na Ğciskanie próbek walcowych i rdzeniowych.
Na niepewnoĞü záoĪoną wytrzymaáoĞci skáada siĊ niepewnoĞü pomiaru siáy niszczącej
oraz niepewnoĞü okreĞlenia powierzchni docisku (pola przekroju poprzecznego próbek).
Ze wzglĊdu na dostĊpnoĞü informacji na temat niepewnoĞci pomiaru siáy w Ğwiadectwach
wzorcowania maszyn wytrzymaáoĞciowych szczególną uwagĊ skupiono na zagadnieniu
niepewnoĞci okreĞlenia pola docisku próbek. Zakres pracy obejmuje opracowanie wzorów i algorytmów obliczeĔ, wery¿kacjĊ proponowanych rozwiązaĔ na przykáadzie obliczeniowym i porównanie uzyskanych granic przedziaáów niepewnoĞci z otrzymanymi na
podstawie analizy statystycznej przedziaáami ufnoĞci.
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PRÓBKI WALCOWE W BADANIACH WYTRZYMAàOĝCI BETONU
Najbardziej wiarygodnej informacji o jakoĞci betonu dostarczają próbki normowe wykonywane podczas wznoszenia konstrukcji lub próbki rdzeniowe pochodzące z odwiertów wykonanych w istniejącym obiekcie [Drobiec i in. 2010]. Próbki poddaje siĊ badaniu
osiowego Ğciskania, a uzyskane wyniki pozwalają okreĞliü Ğrednią wytrzymaáoĞü betonu
na Ğciskanie. Badania na normowych próbkach walcowych uzyskiwanych w warunkach
laboratoryjnych sáuĪą gáównie do okreĞlenia wytrzymaáoĞci charakterystycznej betonu
(fck,cyl). Problematyka badaĔ próbek walcowych pojawia siĊ takĪe w diagnostyce obiektów inĪynierskich. Potrzeba takich badaĔ wynika miĊdzy innymi z koniecznoĞci ustalenia
aktualnych cech mechanicznych betonu po dáuĪszym okresie eksploatacji obiektu, jak
równieĪ gdy zachodzi koniecznoĞü wery¿kacji klasy wytrzymaáoĞci betonu w warunkach
in situ. Badania wytrzymaáoĞci betonu wykonywane są zazwyczaj na próbkach rdzeniowych odwiercanych w miejscach, które nie naruszają konstrukcji i nie zmniejszają jej statecznoĞci [Brunarski 1994, Ajdukiewicz i in. 1998, Nagrodzka-Godycka 1999, Czarnecki
i in. 2004, Drobiec i in. 2010].
Wymiary próbek walcowych stosowane w badaniach wytrzymaáoĞciowych betonu są
znormalizowane. ĝrednica próbki wpáywa bowiem na mierzoną wytrzymaáoĞü oraz jej
zmiennoĞü. ZmiennoĞü mierzonej wytrzymaáoĞci wzrasta, gdy maleje stosunek Ğrednicy
próbki do maksymalnego wymiaru ziaren kruszywa [Neville 2000]. Stosuje siĊ zasadĊ,
wedáug której wymiar próbek powinien byü co najmniej 3-, lepiej 3,5-krotnie wiĊkszy od
wymiaru najwiĊkszego ziarna kruszywa w betonie [PN EN 12390-1]. W miarĊ zmniejszania wysokoĞci próbki wzrasta jej wytrzymaáoĞü. Táumaczy siĊ to czĊĞciowo wpáywem
wzrostu tarcia powstaáego na powierzchniach Ğciskanych [Brunarski 1994, Czarnecki
i in. 2004, Drobiec i in. 2010].
Dla walcowych próbek normowych jako standard przyjĊto walec o Ğrednicy (d)
150 mm i wysokoĞci (l) 300 mm, a dla próbek rdzeniowych zaleca siĊ ĞrednicĊ co najmniej 100 mm, przy smukáoĞci próbki (l/d) wynoszącej od 1 do 2. Próbki pochodzące
z odwiertów powinny byü odpowiednio przyciĊte i dostosowane do przeprowadzenia próby wytrzymaáoĞciowej. W celu okreĞlenia klasy wytrzymaáoĞci betonu uzyskiwane wyniki wytrzymaáoĞci Ğredniej na próbkach rdzeniowych o wymiarach innych niĪ normowe
(d = 150 mm, l = 300 mm) mogą byü przeliczane na odpowiadającą im wytrzymaáoĞü próbek szeĞciennych o boku 150 mm. Literatura z tego zakresu doĞü dobrze opisuje wspóáczynniki konwersji uwzglĊdniane w obliczeniach.
Warto teĪ wspomnieü, Īe na odwiertach rdzeniowych z konstrukcji uzyskuje siĊ
zwykle mniejszą wytrzymaáoĞü niĪ na próbkach laboratoryjnych na tym samym betonie
[Ajdukiewicz i Kliszczewicz 1994]. RównieĪ kierunek odwiertów ma znaczenie. Nieco
mniejszą wytrzymaáoĞü uzyskuje siĊ dla rdzeni wierconych pionowo [Drobiec i in. 2010].
DoĞwiadczenia wykazują, Īe próbki pobrane z zewnĊtrznej czĊĞci elementu konstrukcji mają mniejszą wytrzymaáoĞü niĪ próbki pobrane z rdzenia elementu. NajczĊĞciej ze
wzglĊdu na maáą liczbĊ odwiertów wytrzymaáoĞü próbek rdzeniowych naleĪy traktowaü
jako orientacyjną i dającą ogólne pojĊcie o rzeczywistej wytrzymaáoĞci betonu w konstrukcji. Problematyka oceny wytrzymaáoĞci betonu i niepewnoĞci jej wyników uzyskiwanych na próbkach walcowych jest wiĊc zagadnieniem waĪnym i praktycznym.
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METODYKA SZACOWANIA NIEPEWNOĝCI OKREĝLENIA
WYTRZYMAàOĝCI BETONU NA ĝCISKANIE PRÓBEK WALCOWYCH
I RDZENIOWYCH
Metodyka szacowania niepewnoĞci wytrzymaáoĞci Ğredniej betonu na Ğciskanie laboratoryjnych próbek walcowych oraz próbek rdzeniowych z odwiertów jest záoĪona
i wymaga w pierwszej kolejnoĞci rozpatrzenia dwóch zagadnieĔ: oszacowania niepewnoĞci okreĞlenia pola powierzchni docisku i oszacowania niepewnoĞci okreĞlenia siáy
niszczącej.
NiepewnoĞü okreĞlenia powierzchni docisku
NiepewnoĞü okreĞlenia powierzchni docisku wiąĪe siĊ nierozáącznie z dokáadnoĞcią
wyznaczenia parametrów biorących udziaá w obliczeniach pola powierzchni. OkreĞlenie powierzchni docisku zwykle wymaga pomiaru odpowiednich wymiarów próbek.
W przypadku próbek walcowych koniecznoĞcią jest okreĞlenie ich Ğrednicy. Zgodnie
z normą PN-EN 12390-3 wykonaü naleĪy trzy pomiary Ğrednicy, z dokáadnoĞcią do 0,5%
wymiaru przy kaĪdej podstawie walca, w kierunkach obróconych wzglĊdem siebie Ğrednio o 60°. Gdy którykolwiek wymiar róĪni siĊ wiĊcej niĪ 2% od wymiaru deklarowanego,
próbkĊ odrzuca siĊ lub odpowiednio dostosowuje. WielkoĞü Ğrednicy próbki normowej
lub odwiertu rdzeniowego oblicza siĊ wiĊc z szeĞciu pomiarów i wyraĪa z zaokrągleniem
do 0,5% wymiaru. Oznacza to, Īe dokáadnoĞü wyznaczenia Ğrednicy walca o nominalnym wymiarze 150 mm wynosi ±0,75 mm, a dla walca o Ğrednicy 100 mm – ±0,50 mm.
Niektóre Ĩródáa literatury podają jeszcze bardziej liberalne zalecenia. Wedáug Drobca
i innych [2010] ĞrednicĊ odwiertu rdzeniowego naleĪy mierzyü z dokáadnoĞcią do 1%
wymiaru w dwóch prostopadáych kierunkach, w poáowie oraz w 1/4 i 3/4 wysokoĞci
odwiertu. Wedáug wspomnianej normy PN-EN 12390-3 Ğrednią wartoĞü powierzchni
docisku walca lub odwiertu rdzeniowego naleĪy obliczyü z zaokrągleniem do 1% pola
powierzchni.
W przypadku walców wykonywanych w warunkach laboratoryjnych moĪna posáugiwaü siĊ wymiarami nominalnymi Ğrednicy form, jeĪeli zastosowane formy speániają warunki normowe tolerancji, a wymiary próbek w chwili badaĔ nie róĪnią siĊ od wymiarów
nominalnych po uwzglĊdnieniu ich tolerancji. Norma PN-EN 12390-1 podaje tolerancjĊ
deklarowanej Ğrednicy dla walców na poziomie ±0,5%, przy czym wymiary deklarowane
mogą róĪniü siĊ o ±10% od wymiarów nominalnych. Nieco lepszym rozwiązaniem jest
stosowanie form precyzyjnych o tolerancji deklarowanej Ğrednicy na poziomie ±0,25%.
Do dokáadniejszych analiz lepiej jednak jest wyznaczyü odchyáki Ğrednicy poszczególnych form wzglĊdem Ğrednicy nominalnej na podstawie jednorazowej serii pomiarów.
NaleĪy jednak zaznaczyü, Īe najdokáadniejsze wyniki okreĞlenia pola docisku
(a w konsekwencji wytrzymaáoĞci betonu) uzyskuje siĊ na podstawie pomiarów Ğrednicy
próbek. W pomiarach tych najbardziej istotna jest dokáadnoĞü przyrządu (suwmiarki).
W praktyce stosuje siĊ suwmiarki zwykáe o dziaáce noniusza 0,05 mm lub elektroniczne o rozdzielczoĞci 0,1 lub 0,01 mm. Szczególną uwagĊ temu zagadnieniu poĞwiĊcono
w pracy Sobolewskiego [2012b].
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Wyznaczenie niepewnoĞci standardowej záoĪonej okreĞlenia powierzchni docisku
próbek walcowych moĪliwe jest na podstawie Ğcisáych lub uproszczonych obliczeĔ. Obliczenie powierzchni docisku próbek walcowych bazuje na dwóch parametrach, z których
jeden jest mierzony (Ğrednica walca d), a drugi przyjmowany z tablic matematycznych
(staáa matematyczna S). PoniewaĪ stosowane parametry są niezaleĪne, wiĊc wyznaczenie
powierzchni walca jest pomiarem poĞrednim nieskorelowanym o zmiennych niezaleĪnych. Dlatego niepewnoĞü standardową záoĪoną okreĞlenia tej powierzchni wyznaczyü
moĪna, stosując metodĊ przyjĊtą do pomiarów poĞrednich nieskorelowanych lub metodĊ
do pomiarów poĞrednich skorelowanych (przy wspóáczynniku korelacji równym zeru).
Obie metody opisane są miĊdzy innymi w pracach: Jaworskiego i innych [1999], Szydáowskiego [2001] i Sobolewskiego [2012a]. W obu przypadkach dochodzi siĊ do tego
samego rozwiązania. NiepewnoĞü okreĞlenia powierzchni docisku próbek walcowych
moĪna okreĞlaü z nastĊpującego wzoru:
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gdzie: 3 – Ğrednia wartoĞü pola powierzchni z próby,
X G – niepewnoĞü caákowita wartoĞci Ğredniej Ğrednicy próbki d,
X ʌ   – niepewnoĞü caákowita wartoĞci staáej S/4,
G – wartoĞü Ğrednia Ğrednicy próbki d,
 – wartoĞü staáej S | 3,1415926536 [LipczyĔski i in. 1974]
NiepewnoĞü staáej matematycznej S lub jej uáamka odczytywana z tablic matematycznych jest niepewnoĞcią typu B1, dlatego podlega rozkáadowi jednostajnemu. Zatem
przyjmując wartoĞü staáej S z dokáadnoĞcią do jednej nano, podawaną w tablicach LipczyĔskiego i innych [1974], otrzymujemy niepewnoĞü standardową staáej S/4 równą:
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Jest to wartoĞü bardzo maáa i co wiĊcej – wielokrotnie mniejsza od niepewnoĞci caákowitej mierzonej Ğrednicy walca (patrz tab. 3). Nie ma wiĊc potrzeby przyjmowania
wartoĞci staáej S do obliczeĔ aĪ z taką dokáadnoĞcią. Z analizy niepewnoĞci okreĞlenia
powierzchni docisku, zakáadającej wartoĞü staáej S z róĪnym zaokrągleniem, przy róĪnych Ğrednicach próbek (d) i róĪnej liczbie próbek (n), wynika, Īe zmiany w niepewnoĞci
rozszerzonej nie wystĊpują jeszcze przy staáej ʌ = 3,1416 (tab. 1). Czyli zaokrąglenie
staáej S co najmniej do jednej dziesiĊciotysiĊcznej powoduje, Īe niepewnoĞü standardowa staáej S/4 nie odgrywa praktycznie istotnej roli przy szacowaniu niepewnoĞci pola
docisku próbek walcowych. Obliczenia wykonano przy zaáoĪeniu najbardziej niekorzyst1

NiepewnoĞü typu B jest to rodzaj niepewnoĞci systematycznej pochodzącej od wzorcowania urządzeĔ pomiarowych i od eksperymentatora, dotyczy ona takĪe wartoĞci odczytywanych z tablic
matematycznych, ¿zycznych, chemicznych lub astronomicznych.
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nego przypadku, tj. bez uwzglĊdnienia niepewnoĞci typu A, pochodzącej od odchylenia
standardowego Ğrednicy próbek (staáa wielkoĞü Ğrednicy, niezaleĪnie od liczby próbek,
daje najmniejszą niepewnoĞü caákowitą i umoĪliwia porównywalnoĞü obliczeĔ). W obliczeniach uwzglĊdniono niepewnoĞü wzorcowania suwmiarki o rozdzielczoĞci 0,01 mm.
MoĪna takĪe zauwaĪyü, Īe wraz ze zmniejszeniem Ğrednicy próbek wzrasta niepewnoĞü
rozszerzona wyznaczenia powierzchni docisku. Z kolei wzrost liczby próbek powoduje
zmniejszenie niepewnoĞci rozszerzonej okreĞlenia powierzchni docisku. Wyniki obliczeĔ
zestawiono w tabeli 1.
Tabela 1. WartoĞci niepewnoĞci pola docisku w ksztaácie koáa o róĪnej Ğrednicy odpowiadające
róĪnym dokáadnoĞciom staáej S
Table 1. Uncertainty of cylindrical samples area of different diameter by changing the value of a
constant S

ĝrednica
Diameter
d [mm]

50
100
150
50
100
150
50
100
150
50
100
150
50
100
150
50
100
150

WartoĞü
staáej ʌ
Value of
constant ʌ

NiepewnoĞü
staáej ʌ/4
Uncertainity
of ʌ/4

3,1415926536

5,77 10–10

3,14159265

5,77 10–8

3,141593

5,77 10–6

3,1416

5,77 10–4

3,142

5,77 10–3

3,14

5,77 10–2

Powierzchnia
docisku
Specimen
area
P [mm2]
1963
7854
17671
1963
7854
17671
1963
7854
17671
1964
7854
17672
1964
7855
17674
1962
7850
17662

NiepewnoĞü rozszerzona powierzchni docisku
przy liczbie próbek
Expanded uncertainty of specimen area
on the number of samples
U(P) [%]
n=3

n=6

n = 15

n = 30

2
0,50
0,22
2
0,50
0,22
2
050
0,22
2
0,50
0,22
3,73
0,93
0,41
31,69
7,92
3,52

1,19
0,30
0,13
1,19
0,30
0,13
1,19
0,30
0,13
1,19
0,30
0,13
2,23
0,56
0,25
18,94
4,73
2,10

1,00
0,25
0,11
1,00
0,25
0,11
1,00
0,25
0,11
1,00
0,25
0,11
1,86
0,46
0,21
15,77
3,94
1,75

0,94
0,24
0,10
0,94
0,24
0,10
0,94
0,24
0,10
0,94
0,24
0,10
1,77
0,44
0,20
15,03
3,76
1,67

Przedstawione w tabeli 1 wartoĞci niepewnoĞci powierzchni docisku wykazują zmianĊ przy wartoĞci staáej S = 3,142. W związku z powyĪszym proponowany uproszczony
sposób szacowania niepewnoĞci standardowej záoĪonej pola docisku próbek walcowych
zakáada w obliczeniach liczbĊ ʌ równą 3,1416 lub o wiĊkszej dokáadnoĞci. OkreĞlenie
pola powierzchni walca wymaga tylko pomiaru jednego parametru – Ğrednicy. Pozostaje
zatem uwzglĊdniü niepewnoĞü dotyczącą Ğrednicy walca. Wówczas niepewnoĞü standardowa záoĪona pola docisku wyraĪa siĊ prostym wzorem:
XF 3

3
X G
G

(3)
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gdzie: 3 – Ğrednia wartoĞü pola powierzchni z próby,
X G – niepewnoĞü caákowita wartoĞci Ğredniej Ğrednicy próbki d,
G – wartoĞü Ğrednia Ğrednicy próbki d.
NiepewnoĞü okreĞlenia pomiaru siáy niszczącej
NiepewnoĞü rozszerzoną pomiaru siáy niszczącej w praktyce przyjmuje siĊ z aktualnego Ğwiadectwa wzorcowania maszyny wytrzymaáoĞciowej uĪytej w badaniach. MoĪna
równieĪ dokonaü wáasnych obliczeĔ niepewnoĞci rozszerzonej pomiaru siáy, gdy dysponujemy wywzorcowanym siáomierzem lub przetwornikiem siáy. KaĪdy egzemplarz
maszyny, a takĪe róĪne klasy i róĪne zakresy pomiarowe siá wykazują róĪne wartoĞci
niepewnoĞci. Prasa o wiĊkszym zakresie pomiarowym zwykle wykazuje wiĊkszą niepewnoĞü od prasy o mniejszym zakresie dla analogicznych wielkoĞci mierzonych siá.
Informacje na temat wzorcowania przetworników siáy i maszyn wytrzymaáoĞciowych,
a takĪe szacowania niepewnoĞci pomiaru siáomierzy moĪna znaleĨü miĊdzy innymi
w pracy WoĨniaka [2012].
NiepewnoĞü okreĞlenia Ğredniej wytrzymaáoĞci betonu na Ğciskanie
Pomiar wytrzymaáoĞci betonu na Ğciskanie jest pomiarem poĞrednim, gdyĪ wymaga pomiaru powierzchni docisku próbki oraz siáy niszczącej badanego materiaáu. NiepewnoĞü wytrzymaáoĞci betonu na Ğciskanie skáada siĊ wiĊc z niepewnoĞci pomiaru
powierzchni przekroju próbki (powierzchni docisku) i niepewnoĞci pomiaru siáy. Do
oszacowania niepewnoĞci rozszerzonej Ğredniej wytrzymaáoĞci betonu (fcm,cyl) moĪna zastosowaü zasadĊ superpozycji. Wzór do wyznaczenia w sposób bezpoĞredni niepewnoĞci
rozszerzonej wytrzymaáoĞci betonu próbek walcowych jest analogiczny jak do próbek
szeĞciennych, który podano w pracy Sobolewskiego [2012a]:


8 I FPF\O

I FPF\O
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(4)

gdzie: U(fcm,cyl) – niepewnoĞü rozszerzona wytrzymaáoĞci Ğredniej betonu,
I FPF\O – Ğrednia wartoĞü wytrzymaáoĞci betonu z próby,
8 1 – niepewnoĞü rozszerzona wartoĞci Ğredniej siáy z próby,
8 3 – niepewnoĞü rozszerzona wartoĞci Ğredniej pola docisku z próby,
1 – wartoĞü Ğrednia siáy niszczącej,
3 – wartoĞü Ğrednia pola docisku,
rNP – wspóáczynnik korelacji zmiennych N i P.

WYNIKI BADAē PRÓBEK RDZENIOWYCH
Wyniki badaĔ wytrzymaáoĞci betonu na Ğciskanie próbek rdzeniowych wykorzystane w niniejszej pracy do analizy niepewnoĞci zostaáy zaczerpniĊte z publikacji Drobca
i innych [2010]. Badania te dotyczyáy Ğciany piwnicznej budynku uĪytecznoĞci pubArchitectura 12 (4) 2013
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licznej gruboĞci 25 cm, w wieku 5 lat. Celem badaĔ byáo sprawdzenie klasy betonu po
28 dniach twardnienia ze wzglĊdu na podejrzenie zaniĪenia wytrzymaáoĞci. Odwierty
o Ğrednicy okoáo 100 mm, w liczbie 18 sztuk wykonano w pozycji poziomej. WyciĊte
próbki nie zawieraáy wkáadek zbrojeniowych. Pobrane rdzenie przygotowano tak, aby
iloraz ich dáugoĞci do Ğrednicy wynosiá l/d = 2. Taka smukáoĞü próbek nie wymaga konwersji wytrzymaáoĞci okreĞlonej na próbkach rdzeniowych na wytrzymaáoĞü próbek
normowych (walce), lecz konieczna jest konwersja wyników na Ğrednią wytrzymaáoĞü
próbek szeĞciennych o boku 150 mm. W tym celu zwiĊkszono wytrzymaáoĞü próbek
walcowych o 25% [Drobiec i in. 2010]. Po uzyskaniu wyników wartoĞci wytrzymaáoĞci
poszczególnych próbek rdzeniowych przeliczono na wytrzymaáoĞü 28-dniową betonu,
stosując wspóáczynnik zaleĪny od wieku betonu ȕcc(t). W rozpatrywanym przypadku
wytrzymaáoĞci próbek rdzeniowych podzielono przez ȕcc(t) = 1,37 [Drobiec i in. 2010].
Wyniki badaĔ przedstawiono w tabeli 2.
Tabela 2. Wyniki badaĔ wytrzymaáoĞci betonu na Ğciskanie
Table 2. Concrete compression strength test results
Powierzchnia
Cecha
docisku
Property Specimen area
Miara
Parameter

P [m2]

Siáa niszczaca
Destruction
force

N [MN]

WytrzymaáoĞü próbek walcowych
Cylindrycal samples strength
Ğrednia
po 28 dniach
average trength after 28 days
fcm,cyl [MPa]
f28cyl [MPa]

WytrzymaáoĞü
próbek szeĞciennych
Cubical samples strength
f28cube [MPa]

Wyniki badaĔ 18 próbek – Test results of 18 samples
Wynik minimalny
Minimum product
Wynik maksymalny
Maximum product
Wynik Ğredni
Average product

0,007543

0,180

23,384

17,068

21,335

0,007698

0,280

36,375

26,551

33,188

0,007672

0,237

30,889

22,547

28,184

Parametry statystyczne – Statistical parameters
Odchylenie
standardowe, sn
Standard
deviation, sn
Wspóáczynnik
zmiennoĞci, v
Variation
coef¿cient, v

0,000058

0,030

3,989

2,912

3,640

0,007516

0,128

0,129

0,129

0,129

Proponowane procedury szacowania niepewnoĞci pomiaru wytrzymaáoĞci próbek
rdzeniowych
W obliczeniach niepewnoĞci pomiaru wytrzymaáoĞci betonu zaáoĪono, Īe wymiary
Ğrednicy próbek rdzeniowych okreĞlono z dokáadnoĞcią do 1%, czyli w analizowanym
przypadku ±1 mm (zgodnie z zaáoĪeniami podanymi przez Drobca i innych [2010]). PrzyjĊto równieĪ, Īe do Ğciskania próbek uĪyto prasy hydraulicznej o rozdzielczoĞci 0,1 kN,
a wyniki okreĞlono z dokáadnoĞcią do 1 kN. W celu rozpatrzenia bardziej niekorzystnego
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przypadku obliczeniowego niepewnoĞü rozszerzoną siáy niszczącej przyjĊto na wyĪszym
poziomie niĪ wystĊpujący w praktyce. ZaáoĪono niepewnoĞü U(N) = 0,5%.
Wariant 1. Korzystając z zasady superpozycji przyjĊto, Īe niepewnoĞü wytrzymaáoĞci betonu na Ğciskanie wyznacza siĊ jako sumĊ niepewnoĞci pola docisku i niepewnoĞci
pomiaru siáy. Obliczenia mogą byü wykonane z wykorzystaniem wzoru (1). W rachunkach uwzglĊdniono pomierzone wielkoĞci Ğrednic analizowanych próbek oraz staáą S
z dokáadnoĞcią, jaką podają tablice LipczyĔskiego i innych [1974], S = 3,1415926536.
Wyniki pomiarów i obliczenia niepewnoĞci podano w tabeli 3.
Tabela 3. Wyniki obliczeĔ Ğcisáych niepewnoĞci parametrów ʌ oraz d
Table 3. The calculation results of the strict uncertainty parameters ʌ and d

Miara
Parameter

ĝrednia Ğrednica
Average diameter
d [mm]

Cecha
Property

Staáa ʌ
ʌ Constant

Staáa ʌ/4
ʌ/4 Constant

Wyniki badaĔ 18 próbek – Test results of 18 samples
Wynik minimalny
Minimum product
Wynik maksymalny
Maximum product
Wynik Ğredni
Average product

98

–

–

99

–

–

98,8

3,1415926536

0,7853981634

Parametry statystyczne – Statistical parameters
Odchylenie
standardowe, s
Standard deviation, s
NiepewnoĞü
standardowa, u(d,S)
Standard uncertainty
u(d,S)
NiepewnoĞü
wzorcowania
Calibration uncertainty
NiepewnoĞü caákowita
Total uncertainty

0,4

–

–

0,088

5,77 x 10–10

5,77 x 10–10

0,584

–

–

0,584

5,77 x 10–10

5,77 x 10–10

NiepewnoĞü záoĪoną pola docisku obliczamy zgodnie ze wzorem (1):


XF 3
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NiepewnoĞü rozszerzona pola docisku przy liczbie pomiarów n = 18 i odpowiadającemu jej wspóáczynniku rozszerzenia k = 2,11 (kwantyl rozkáadu t-Studenta dla poziomu
ufnoĞci 95%) [Szydáowski 2001] wynosi:
U(P) = 2,11 · 91 = 192 mm2
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Ostateczny wynik pomiaru powierzchni docisku wynosi:
P = (7672,00 ±192) mm2
Uzyskaną niepewnoĞü rozszerzoną powierzchni docisku moĪna przedstawiü jako
wartoĞü niemianowaną równą U(P) = 0,025. UwzglĊdniając dodatkowo wczeĞniej zaáoĪoną niepewnoĞü rozszerzoną pomiaru siáy, otrzymuje siĊ niepewnoĞü wytrzymaáoĞci
betonu fcm,cyl:
U(fcm,cyl) = [0,0252 + 0,0052]1/2 = 0,0255, czyli U(fcm,cyl) = 2,55%
Wynika stąd, Īe niepewnoĞü wytrzymaáoĞci próbek rdzeniowych w przeliczeniu na
wytrzymaáoĞü 28-dniową jest równa:
U(fcm28,cyl) = 22,547 · 0,0255 = 0,575 MPa
NiepewnoĞü wytrzymaáoĞci 28-dniowej próbek szeĞciennych w przeliczeniu z wytrzymaáoĞci próbek rdzeniowych wynosi:
U(fcm28,cube) = 28,184 · 0,0255 = 0,719 MPa
Ostateczny wynik pomiaru wytrzymaáoĞci betonu wynosi:
fcm28,cyl = (22,547 ±0,575) MPa
fcm28,cube = (28,184 ±0,719) MPa
Wariant 2. Drugi sposób pozwala oszacowaü niepewnoĞü pola docisku metodą
uproszczoną wedáug wzoru (3). W obliczeniach przyjmuje siĊ staáą S = 3,1416 oraz wykorzystuje wartoĞü niepewnoĞci caákowitej Ğrednicy próbek podaną w tabeli 2. NiepewnoĞü záoĪona pola docisku wynosi:
uc P

2  7672
 0,584
98,8

91 mm 2

Wynik jest identyczny jak w metodzie Ğcisáej (wariant 1), wobec czego niepewnoĞü
wytrzymaáoĞci betonu jest równieĪ taka sama jak poprzednio:
fcm28,cyl = (22,547 ±0,575) MPa
fcm28,cube = (28,184 ±0,719) MPa
Wariant 3. Sposób trzeci równieĪ wykorzystuje zasadĊ superpozycji, lecz do oszacowania niepewnoĞci okreĞlenia pola docisku sporządza siĊ budĪet niepewnoĞci, którego
skáadniki zawierają równanie pomiaru powierzchni docisku. W obliczeniach przyjĊto staáą S = 3,1416. PrzyjĊto Ğrednią ĞrednicĊ walców 98,8 mm. Równanie pomiaru powierzchni docisku przedstawia siĊ nastĊpująco:
3

ʌ
 G




(5)

gdzie: 3 – Ğrednia powierzchnia docisku [mm2],
G – Ğredni wymiar Ğrednicy próbki [mm],
ʌ – uáamek staáej S
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Równanie (5) pomiaru powierzchni docisku przyjmuje wiĊc nastĊpującą postaü niepewnoĞci:
X 3

§ʌ·
X ¨ ¸  X G  X G G
©¹

(6)

gdzie: u(/4) – niepewnoĞü wyznaczenia uáamka staáej ,
X G – niepewnoĞü wyznaczenia Ğredniej Ğrednicy próbki,
X G G – niepewnoĞü wzorcowania zastosowana do wyznaczenia Ğrednicy G .
W celu oszacowania niepewnoĞci skáadników pola docisku sporządzono budĪet niepewnoĞci, który podano w tabeli 4.
Tabela 4. BudĪet niepewnoĞci pola docisku
Table 4. The uncertainty budget of the area clamp (specimen)

Symbol
wielkoĞci
Quantity
symbol
ĝrednica (D)
Diameter
Wzorcowanie
(įD)
Calibration
Staáa S
S constant
Powierzchnia (P)
Sample area

Estymata
wielkoĞci
Quantity
estimator

Skáadowe
niepewnoĞci
NiepewnoĞü
Rozkáad prawWspóáczynnik
záoĪonej
standardowa dopodobieĔstwa
wraĪliwoĞci
Components of
Standard uncerProbability
Coverage factor the combined
tainty
distribution
standard uncertainty

98,8 mm

0,088

normalny

157

14 mm2

0 mm

0,584

prostokątny

157

92 mm2

3,1416

0,000577

prostokątny

2500

1,44 mm2

7698 mm2

×

×

×

93 mm2

NiepewnoĞü rozszerzona powierzchni docisku przy wspóáczynniku rozszerzenia
k = 2,11 wynosi: U(P) = 2,11 · 93 mm2 = 196 mm2, co odpowiada wartoĞci wzglĊdnej
U(P) = 0,0255.
Ostateczny wynik pomiaru powierzchni docisku wynosi:
P = (7698,00 ±196) mm2
UwzglĊdniając dodatkowo niepewnoĞü rozszerzoną pomiaru siáy przyjĊtą do obliczeĔ
otrzymuje siĊ niepewnoĞü wytrzymaáoĞci betonu (fcm,cyl):
U(fcm,cyl) = [0,02552 + 0,0052]1/2 = 0,0260, czyli U(fcm,cyl) = 2,60%
Wynika stąd, Īe:
U(fcm28,cyl) = 22,547 · 0,0260 = 0,586 MPa
U(fcm28,cube) = 28,184 · 0,0260 = 0,733 MPa
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Ostateczny wynik pomiaru wytrzymaáoĞci betonu wynosi:
fcm28,cyl = (22,547 ±0,586) MPa
fcm28,cube = (28,184 ±0,733) MPa
Wariant 4. NiepewnoĞü rozszerzoną wytrzymaáoĞci Ğredniej betonu (fcm,cyl) szacujemy bezpoĞrednio ze wzoru (4), który opracowano dla próbek o dowolnym ksztaácie
przekroju [Sobolewski 2012b]. NiepewnoĞü wytrzymaáoĞci 28-dniowej wynosi:
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Ostateczny wynik pomiaru wytrzymaáoĞci betonu wynosi:
fcm,28cyl = (22,547 ±0,568) MPa
fcm,28cube = (28,184 ±0,710) MPa
ANALIZA WYNIKÓW BADAē PRÓBEK RDZENIOWYCH
Wynik badania wytrzymaáoĞci betonu na Ğciskanie jest estymatą wartoĞci wielkoĞci
mierzonej. Dlatego oprócz estymaty konieczna jest takĪe iloĞciowa informacja mówiąca o jakoĞci wyniku, która pozwala miĊdzy innymi oszacowaü jego porównywalnoĞü
i wiarygodnoĞü. OcenĊ wyniku badania moĪna uzyskaü na dwa sposoby: na podstawie
tradycyjnie stosowanej estymacji statystycznej opartej na rachunku báĊdu pomiaru lub
na podstawie teorii niepewnoĞci. Opracowana metodyka wyraĪenia niepewnoĞci pomiaru wytrzymaáoĞci betonu na Ğciskanie, dotycząca próbek walcowych i rdzeniowych, zachowuje istotĊ pomiaru poĞredniego i pozwala na kilka sposobów okreĞliü dokáadnoĞü
wyniku. Proponowane procedury obliczeniowe dają w kaĪdym przypadku niemal taką
samą ocenĊ wytrzymaáoĞci betonu na Ğciskanie (uzyskiwany jest zbliĪony statystyczny
przedziaá objĊcia wartoĞci oczekiwanej). W analizowanym przykáadzie dotyczącym próbek rdzeniowych otrzymano z teorii niepewnoĞci (rozwiązanie Ğcisáe) wynik pomiaru
wytrzymaáoĞci betonu w postaci:
fcm28,cyl = (22,547 ±0,575) MPa
fcm28,cube = (28,184 ±0,719) MPa
W celu wykazania sáusznoĞci stosowania teorii niepewnoĞci do oceny wyników pomiarów poĞrednich konieczne jest porównanie otrzymanych rezultatów z obliczeniami
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wykonanymi wedáug tradycyjnie stosowanej estymacji statystycznej. PoniĪej przedstawiono procedurĊ statystycznej oceny wyniku pomiaru.
Estymacja przedziaáowa wartoĞci Ğredniej wytrzymaáoĞci betonu w klasycznym ujĊciu, przy zaáoĪonym poziomie ufnoĞci i liczbie próbek, jest nastĊpująca [Brunarski 2003,
2008, Czarnecki i in. 2004]:
I FPF\O r N Q

VQ
Q

RUD]I FPFXEH r N Q

VQ
Q

(7)

gdzie: fcm,28cyl – wytrzymaáoĞü Ğrednia próbek walcowych po 28 dniach [MPa],
fcm,28cube – wytrzymaáoĞü Ğrednia próbek szeĞciennych po 28 dniach [MPa],
kn – kwantyl rozkáadu t-Studenta lub rozkáadu normalnego, zaleĪny od liczby próbek i poziomu ufnoĞci,
sn – odchylenie standardowe wielkoĞci fcm,28cyl lub fcm,28cube,
n – liczba próbek w serii.
Wobec czego dla n = 18 oraz poziomu ufnoĞci 95% (k = 2,11) wynik pomiaru wytrzymaáoĞci betonu wynosi:
I FPF\O

I FPFXEH

 r   03D

 r  03D

Kwantyle nie uwzglĊdniają wpáywu róĪnic wytrzymaáoĞci próbek pobranych w warunkach in situ i na próbkach normowych. Z praktyki wynika, Īe wytrzymaáoĞü betonu w konstrukcji jest mniejsza od uzyskanej na analogicznie pielĊgnowanych próbkach
w laboratorium. Zakáada siĊ, Īe iloraz wytrzymaáoĞci charakterystycznej betonu z odwiertów i wytrzymaáoĞci oznaczonej na próbkach normowych wynosi 0,85 [PN EN 13791].
Wobec czego:
f cm,28cyl

f cm,28cube

22,547
r1, 448 26,526 r 1, 448 MPa
0,85
28,184
r1,810 33,158 r 1,810 MPa
0,85

PoniewaĪ przedstawione wczeĞniej obliczenia dotyczące oceny wytrzymaáoĞci wykonane zgodnie z teorią niepewnoĞci wykorzystują wspóáczynnik rozszerzenia (k), który
równieĪ nie uwzglĊdnia wpáywu róĪnic wytrzymaáoĞci próbek pobranych w warunkach
in situ i na próbkach normowych, wiĊc wyniki wytrzymaáoĞci naleĪy przedstawiü w nastĊpującej postaci:
I FPF\O

I FPFXEH

 r  03D

 r   03D
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WytrzymaáoĞü Ğrednia betonu (fcm,28cyl) uzyskana na rdzeniach o smukáoĞci (l/d) równej 2 odpowiada wytrzymaáoĞci charakterystycznej betonu próbek walcowych (fck,cyl).
WartoĞci wytrzymaáoĞci charakterystycznej (26,526 MPa) oraz odpowiadającej jej wytrzymaáoĞci dla próbek szeĞciennych (33,158 MPa) pozwalają zaklasy¿kowaü badany
beton do klasy wytrzymaáoĞci C25/30. W dalszej kolejnoĞci naleĪaáoby przeprowadziü
ocenĊ zgodnoĞci betonu, która wykracza poza zakres niniejszej pracy.
Sposób prezentacji wyniku wytrzymaáoĞci betonu na Ğciskanie próbek rdzeniowych
otrzymany z teorii niepewnoĞci w porównaniu z wynikiem wytrzymaáoĞci uzyskanym na
podstawie estymacji statystycznej jest bardziej dokáadny. DokáadnoĞü wyniku przy zastosowaniu teorii niepewnoĞci w omawianym przykáadzie jest 2,5-krotnie wiĊksza.
PODSUMOWANIE
Estymacja niepewnoĞci wytrzymaáoĞci betonu jest zagadnieniem záoĪonym. NiepewnoĞü wytrzymaáoĞci betonu na Ğciskanie skáada siĊ z dwóch rodzajów niepewnoĞci:
pomiaru siáy i okreĞlenia powierzchni docisku. W praktyce stosuje siĊ dokáadne prasy
niszczące (klasa 0,5 lub 1), które pozwalają mierzyü wartoĞü siáy z maáą niepewnoĞcią.
Maszyny klasy 1. charakteryzują siĊ zazwyczaj niepewnoĞcią rozszerzoną (przy k = 2
dla rozkáadu normalnego i duĪej liczby pomiarów) w zakresie siáy 200–400 kN – okoáo
0,2–0,3%. WiĊksze wartoĞci siá mierzone są z jeszcze mniejszą niepewnoĞcią. W rozwaĪanym przypadku zwiĊkszono niepewnoĞü pomiaru siáy 2-krotnie wzglĊdem realnych
wartoĞci wystĊpujących w praktyce, a i tak stanowi ona nieznaczną czĊĞü niepewnoĞci
wytrzymaáoĞci betonu. Pomiary Ğrednicy próbek w badaniach wytrzymaáoĞciowych z dokáadnoĞcią do 0,5% (tym bardziej 1%) wymiaru są zdecydowanie za maáo dokáadne, gdyĪ
nie wykorzystuje siĊ poziomu dokáadnoĞci wspóáczeĞnie stosowanych pras niszczących.
O niepewnoĞci wytrzymaáoĞci betonu decyduje przede wszystkim dokáadnoĞü wyznaczenia pola powierzchni docisku. Dlatego w pomiarach Ğrednicy próbek zaleca siĊ stosowanie wyáącznie suwmiarek elektronicznych o rozdzielczoĞci 0,01 mm, a wyniki naleĪy
przyjmowaü z dokáadnoĞcią ±0,1 mm. Z teorii niepewnoĞci uzyskuje siĊ duĪo mniejszy
przedziaá objĊcia wartoĞci oczekiwanej niĪ odpowiadający mu przedziaá ufnoĞci z estymacji statystycznej. RóĪnica w analizowanym przypadku jest aĪ 2,5-krotna. BĊdzie ona
jeszcze wiĊksza na korzyĞü teorii niepewnoĞci, gdy zachowamy dokáadnoĞü wyznaczenia
Ğrednicy próbek na poziomie 0,1 mm, a nie 1 mm. Oznacza to bardziej precyzyjny sposób
przedstawienia wyniku pomiaru przy stosowaniu teorii niepewnoĞci.
Szacowanie niepewnoĞci w badaniach wytrzymaáoĞciowych betonu moĪliwe jest na
kilka sposobów, z których otrzymuje siĊ spójne wyniki. Dla próbek normowych o Ğrednicy 150 mm moĪna dokonaü estymacji niepewnoĞci pola docisku na podstawie budĪetu
niepewnoĞci zawierającego odchyáki rzeczywistych wymiarów próbek od wymiaru nominalnego. Do oceny pomiaru powierzchni docisku próbek walcowych moĪna stosowaü
metodĊ uproszczoną (wzór 3) przy zaokrągleniu staáej S maksymalnie do jednej dziesiĊciotysiĊcznej (ʌ = 3,1416). Podany w pracy algorytm szacowania niepewnoĞci nadaje siĊ
do badaĔ wytrzymaáoĞciowych innych materiaáów zarówno na Ğciskanie, jak i rozciąganie osiowe próbek walcowych, gdyĪ przedstawione wzory dotyczą ksztaátu próbek, a nie
rodzaju materiaáu.
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UNCERTAINTY OF DETERMINING CONCRETE COMPRESSION
STRENGTH COMES FROM CYLINDRICAL SPECIMENS TESTS
Abstract. In practice, there is the lack of a simple algorithm derived from the theory of
the uncertainty for the development of the measurement results for concrete compression
strength. The article presents several variants for estimating the uncertainty of measure-
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ment results of the surface pressure for cylindrical samples and their average compression strength. Developed formulas deal with standard cylindrical samples and core samples
coming from walls in concrete construction. In addition, it has been shown what is the
impact of adopting the accuracy of the mathematical constant ʌ, and measured diameter on
the uncertainty results of the cross-sectional area of cylindrical samples, and consequently
also the results of the average compressive concrete strength. Presented analysis showed
that during application of typical compression machines (class 0.5 and 1) in concrete study
the uncertainty of designated strength depends mainly on the accuracy in measuring the
diameter of the samples and the accuracy of the determination of the surface pressure. In the
light of the above, the guidelines contained in the standards for determining the diameter
of the samples with an accuracy of 0.5% size (e.g. 100 mm ±0.5 mm) and determination
based on the cross-sectional area – is insuf¿cient. In the case of samples having a diameter
at least 100 mm, it is recommended to set it with an accuracy of ±0.1 mm using resolution
of calipers 0.01 mm.
Key words: strength of concrete, uncertainty of result, estimation of strength, class of
strength, cylindrical samples
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