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W artykule została przedstawiona racjonalna metoda szacowania niepewności wyników ozna-
czania średniej wytrzymałości materiałów budowlanych. Metoda ta, zharmonizowana z ogólnymi 
wytycznymi w przewodniku ISO [1], jest dostosowana do specyfiki badań tych materiałów, uwzględ-
niając przy tym doświadczenia z dotychczas stosowanej metody estymacji statystycznej wyników 
badań [3]. Pozwala ona na zmniejszenie wartości rozszerzonej niepewności dzięki uwzględnieniu 
wartości odchylenia standardowego średniej z serii pomiarów do obliczania złożonej niepewności 
standardowej oraz w wyniku przyjęcia rozkładu t-Studenta z efektywną liczbą stopni swobody do 
obliczenia współczynnika rozszerzenia o poziomie ufności 0,75. Poziom taki jest przyjmowany w nor-
mowych kryteriach zgodności wytrzymałości betonu z wymaganiami omówionymi szczegółowo 
w pracach autora [5, 6]. 

1. Wprowadzenie 

Wynik pomiaru cechy każdej wielkości, a więc i wynik badania wytrzymałości mater iału 
budowlanego, jest zawsze tylko oszacowaniem wartości wielkości mierzonej, potrzebne 
więc są ujednol icone procedury obliczania i wyrażania jego niepewności. Propozycję 
takiej procedury zawiera opracowany przez ISO przy udziale Międzynarodowego Biura 
Miar (BIPM) i innych metrologicznych organizacj i Guide to the Expression of Uncertainty 
in Measurement [1], zwany dalej przewodnikiem ISO. 

Niepewność określona w wyniku zaproponowanej procedury nazywana jest niepew-
nością rozszerzoną. Według przewodnika ISO niepewność rozszerzona pomiaru jest 
wie lkością wyznaczającą z założonym poziomem ufności przedział wokół wyniku pomia-
ru, od którego to przedziału oczekuje się, że obejmie określoną część rozkładu wartości, 
które w uzasadniony sposób można przypisać wielkości mierzonej. 

Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji labo-
ratoriów badawczych i wzorcujących [2] stanowi, że laboratoria badawcze powinny mieć 
i s tosować procedury szacowania niepewności pomiaru. Odsyłając w kwestiach szcze-
gółowych tych procedur do przewodnika ISO [1], w normie [2] podano, że racjonalniejsze 
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w pewnych okolicznościach mogą się okazać indywidualne sposoby szacowania nie-
pewności, oparte na naukowym rozumieniu podstaw teorii niepewności i praktycznym 
doświadczeniu. 

Okoliczności takie występują w przypadku oznaczania średniej wytrzymałości beto-
nu i wielu innych materiałów budowlanych. Na przykład zastosowanie do betonu 
procedury [1], w której niepewność rozszerzona jest obliczana z iloczynu odchylenia 
standardowego z próby wytrzymałości i współczynnika rozszerzenia, przy poziomie 
ufności prowadzi z reguły do wartości niepewności nie do zaakceptowania przez 
zleceniodawcę, a więc - bezużytecznej dla laboratorium. Z drugiej strony informacja 
dotycząca niepewności jest w wielu przypadkach niezbędna w sprawozdaniach z badań 
(por. p. 5.10 normy [2]). 

Racjonalna procedura szacowania niepewności wyników oznaczania średniej wytrzy-
małości betonu jest przedmiotem niniejszego artykułu. Procedura ta, zharmonizowana 
z ogólnymi wytycznymi w przewodniku ISO [1], jest dostosowana do specyfiki badań 
betonu i podobnych budowlanych materiałów, uwzględniając przy tym doświadczenia z do-
tychczas stosowanej metody estymacji statystycznej wyników badań, według Instrukcji 
ITB nr 194/98 Badania cech mechanicznych betonu na próbkach wykonanych w formach 
[3], Pozwala ona na zmniejszenie wartości rozszerzonej niepewności dzięki wskazanej 
w podręczniku akademickim J. Arendarskiego [4] możliwości wykorzystania wartości 
średnich z serii pomiarów do obliczania złożonej niepewności standardowej oraz w wy-
niku przyjęcia właściwego w badaniach betonu poziomu ufności i wykorzystaniu rozkładu 
t-Studenta z efektywną liczbą stopni swobody do obliczenia współczynnika rozszerzenia. 
Jako odpowiedni i w pełni uzasadniony przyjęto poziom ufności 0,75, stosowany w kryteriach 
zgodności wytrzymałości betonu z wymaganiami PN-EN 206-1:2003 [7] (por. prace 
autora [5, 6]). 

Z uwagi na odbiorców artykułu, którymi mogą być przede wszystkim specjaliści z za-
kresu technologii l badania betonu, ma on formę poradnika, zawierającego podstawowe 
terminy i definicje stosowane w teorii niezawodności oraz szczegółowy algorytm szaco-
wania niepewności wyników, z przykładami obliczeń. 

Przedstawiony w artykule sposób obliczania i wyrażania rozszerzonej niepewności 
wyniku oznaczania średniej wytrzymałości betonu może być wykorzystywany do ozna-
czania różnych cech mechanicznych betonu i innych materiałów budowlanych. Można 
go na przykład bezpośrednio zastosować w badaniach ceramiki, kamienia i drewna (w nor-
mowych kryteriach zgodności również przyjmowany jest poziom ufności 0,75), po 
odpowiedniej zaś modyfikacji - do innych materiałów budowlanych. 

Laboratorium, które zamierzałoby przyjąć przedstawiony niżej algorytm za podstawę 
opracowania własnej procedury badawczej szacowania niepewności wyniku swoich 
badań, powinno przeprowadzić jej walidację, zgodnie z wymaganiami normy [2], 

2. Algorytm szacowania niepewności wyniku badania 
Podstawowymi terminami zastosowanymi w algorytmie szacowania niepewności wyniku 

badania są: wielkość wyjściowa (wynik badania wielkości oznaczanej w metrologii: wynik 
jej pomiaru) oraz efekt oszacowania: wartość niepewności rozszerzonej. 
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Wynik badania (pomiaru) jest zawsze estymatorem (oszacowaniem) wartości ozna-
czanej. 

W omawianych badaniach wielkość oznaczana na podstawie mierzonych 
wielkości jest obliczana za pomocą określonej zależności funkcyjnej. 
Wynikiem badania - wielkością wyjściową - jest więc estymator złożony y wielkości 
oznaczanej będący funkcją estymatorów wielkości wejściowych , czyli 

(1) 

Wielkościami charakteryzującymi niepewność wyniku badań są: 
• niepewność standardowa złożona - dokładniej: niepewność standardowa 

estymatora złożonego (wielkości wyjściowej), równa pierwiastkowi kwadratowemu z sumy 
wyrazów będących wariancjami wielkości wejściowych, z wagami zależnymi od tego, 
jak wynik pomiaru zmienia się wraz ze zmianami tych wielkości 

(2) 

gdzie: 

(3) 

• niepewność rozszerzona (całkowita) -w ie l kość wyznaczająca dwustronny prze-
dział od którego z założonym poziomem ufności y oczekuje się, że obejmie 
określoną część rozkładu wartości, które w uzasadniony sposób można przypisać 
wielkości oznaczanej równa iloczynowi niepewności standardowej złożonej 
przez współczynnik rozszerzenia czyli 

(4) 

* współczynnik rozszerzenia - wielkość zależna od założonego poziomu ufności 
oraz od wypadkowej liczby stopni swobody 

W procedurze oceny niepewności estymatora złożonego y problemami są: 
1) sposoby wyznaczania niepewności standardowych wielkości wejściowych 
2) określenie odpowiedniego współczynnika rozszerzenia 
Ad 1. Stosowane są dwa sposoby określania 
- metoda typu A, obliczania drogą analizy statystycznej serii otrzymanych wyników 

badań (obserwacji); składnikami uwzględnianymi w metodzie A są estymatory wariancji 
(kwadraty odchyleń standardowych) 

- metoda typu B, obliczania sposobami innymi niż analiza statystyczna; w praktyce 
składnikami uwzględnianymi w metodzie B są wielkości, które można uznać za przybli-
żone wartości odpowiednich wariancji, jeśli takie istnieją. 
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- pochodne cząstkowe wielkości wyjściowej y względem wielkości wej-
ściowych 

- niepewności standardowe wielkości wejściowych 
- składowe niepewności złożonej we wzorze (2) od poszczególnych wiel-

kości wejściowych 



Zasadą jest rozpatrzenie wszystkich możl iwych oraz istotnych źródeł n iepewności , 
wynikających zarówno z niedokładności przyrządów pomiarowych, jak i z losowej 
zmiennośc i wyników badań. 

Niepewność s tandardowa , związana z losowym charakterem wyników omawia-
n y c h b a d a n , wyrażana jest przez odchylenie s t a n d a r d o w e s e r i i wyn ików pomiarów 

, określone znanym wzorem 

(5) 

w którym ~ średnia wartość wyników pomiarów. 
Według pracy [4] wiarygodność wartości ze wzoru (5) wymaga dużej serii pomiarów 

ale w praktyce badania cech mechanicznych betonu wzór ten s tosowany jest 
już od n > 6. W przypadku próbki o l iczności można oszacować odchylenie 
standardowe na podstawie rozstępu wyników za pomocą wzoru 

(6) 

gdzie - współczynnik zależny od liczby wyników według tablicy 1. 

Tablica 1, Wartości współczynników 
Table 1. Values of coefficients 

n 3 4 5 6 

1,69 2,06 2,33 2,53 

Zakładanie, że n iepewność standardowa wyniku jest równa wartości wyznaczo-
nej ze wzorów (5) i (6), w przypadku przeciętnego betonu, w którym wartość wynosi 
około 13% wartości średniej wytrzymałości , prowadzi do wartości rozszerzonej n iepew-
ności nie do przyjęcia przez z leceniodawcę badania (często ponad 3 0 % wartości 
oznaczanej średniej wytrzymałości). 

Rozwiązanie tego problemu stanowi wskazana w pracy [4] możl iwość racjonalnego 
zmnie jszenia niepewności standardowej dzięki przyjęciu jako estymatora niepewności 
s tandardowej estymatora odchylenia standardowego średniej ze wzoru 

(7) 

Przyjęta wielkość jest w tym przypadku niepewnością s tandardową typu A. 
W omawianych badaniach wytrzymałości betonu zakłada się, że każdy ze stosowa-

nych przyrządów pomiarowych ma: 
- zdef in iowany dopuszczalny błąd graniczny mieszczący się w wymaganych 

granicach, 
- działkę e lementarną (rozdzielczość) mniejszą od tego błędu. 
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Niepewności standardowe wielkości wejściowych, wynikające z niedokładności 
przyrządów pomiarowych, można oszacować na podstawie ich określonych dopuszczal-
nych błędów granicznych ze wzoru 

(8) 

Wielkość jest w tym przypadku niepewnością standardową typu B. 
Ad 2. Problem wyznaczania współczynnika rozszerzenia kjest bardzo złożony, stąd 

według przewodnika ISO [1] możliwe jest tylko wyznaczenie go w sposób przybliżony. 
Jeśli liczność populacji próbnej o rozkładzie normalnym jestdostatecznie duża 

rekomendowane jest według [1] stosowanie stałych wartości równych 2 lub 3, odpowia-
dających przedziałom o poziomach ufności odpowiednio równych 
przyjętych całkowicie arbitralnie. 

Przyjmowanie w badaniach wytrzymałości betonu tak wysokich poziomów ufności 
oraz stałych wartości niezależnie od liczności wyników nie jest wymagane ani 
uzasadnione. W normowych kryteriach zgodności wytrzymałości budowlanych materia-
łów konstrukcyjnych z wymaganiami stosowany jest poziom ufności a w ak-
tualnej normie betonowej PN-EN 206-1:2003 [7] nawet niższy niż 0,5 {por. prace autora 
[5,6]). Fakt ten świadczy o zasadności przyjmowania przy obliczaniu współczynnika 
rozszerzenia poziomu ufności nie wyższego niż 

Ponieważ w omawianych badaniach z zasady zakłada się rozkłady normalne 
oznaczanych wielkości stąd również rozkład prawdopodobieństwa zmiennej losowej 

można aproksymować rozkładem normalnym i w konsekwencji tego 
przyjmować równe wartościom rozkładu t-Studenta. Wartości przy proponowanym 
do betonu i podobnych materiałów budowlanych poziomie ufności (poziomie 
istotności ) oraz podanych dla porównania poziomach ufności • 
(poziomach istotności ), w zależności od efektywnej iiczby stopni 
swobody zostały zamieszczone w tablicy 2. 

Efektywna (wypadkowa) liczba stopni swobody • która jest potrzebna do wyzna-
czenia współczynnika rozszerzenia na podstawie rozkładu t-Studenta i zadanego 
poziomu ufności może być określona wzorem Welcha-Satterthwaite'a [1 ] 

z warunkiem 

gdzie - liczba stopni swobody związana z oszacowaniem poszczególnych niepewno-
ści standardowych 

Obliczonąwartość przyjmuje się jako liczbę całkowitą, pomijając wartości po przecinku. 
Przy oszacowaniach wielkości na podstawie serii wyników pomiarów o liczności 

liczba stopni swobody związana z oszacowaniem odchyleń standardowych metodą A, 
wynosi 

(10) 
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Przy oszacowan iach zaś wie lkości me todą B wys tępu ją d w a przypadk i : 
- jeśli może być t rak towane jako war tość dok ładna (przypadek dość częsty) , 

to 
- j e ś l i jest war tośc ią oszacowaną , wówczas 

(11) 

gdzie - n iepewność oszacowania 
Jeżel i brak jest podstaw do kwest ionowania oceny niepewności oszacowania 

p rzy jmu je się zwyk le czyli ze wzoru (11) 

Tablica 2. Wartości rozkładu t-Studenta 
Table 2. Values of t-Student's distribution 

3. Przykłady wyrażania niepewności wyniku badań 
Opisane procedury zastosowano w poniższych przykładach szacowania niepewności 

oznaczonej średniej wytrzymałości betonu na ściskanie, na próbkach normowych sze-
ściennych wykonanych w formach oraz na próbkach-odwiertach pobranych z konstrukcj i . 

Przyk ład 1. Szacowanie niepewności oznaczonej średniej wytrzymałości betonu na 
ściskanie na podstawie badania serii składającej się z próbek normowych o boku 

wykonanych w formach. 
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W wyniku próby ściskania, wykonanej zgodnie z PN-EN 12390-3 Badania betonu. 
Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badania [8], obliczono: 

- średnią wytrzymałość na ściskanie (średnia siła niszcząca wynosiła 

- odchylenie standardowe (czyli współczynnik zmienności wytrzymałości 

Kolejne etapy procedury szacowania niepewności są następujące: 
1) określenie wielkościwyjściowej oraz wielkości wejściowych 
• wielkość wyjściowa - wytrzymałość na ściskanie, wyraża się wzorem 

« pierwsza wielkość wejściowa - średnia siła niszcząca, zmierzona w próbie 
ściskania w maszynie wytrzymałościowej, kN, 

• druga wielkość wejściowa d- wymiar boku próbki przed ściskaniem; w przypadku 
próbek normowych, wykonanych wformach: d= const, mm, 

* trzecia wielkość w e j ś c i o w a - poprawka związana z losowym charakterem 
wytrzymałości betonu, MPa; 

2) obliczenie za pomocą wzoru (3) składowych niepewności złożonej od poszczegól-
nych wielkości wejściowych, związanych z: 

a) pomiarem siły niszczącej, 
b) pomiarem wymiarów pola przekroju ściskanego próbki, 
c) rozrzutem wyników badań wytrzymałości betonu spowodowanych zjawiskami 

losowymi. 
Ad a. Siła ściskająca próbkę w maszynie wytrzymałościowej klasy 1 mierzona była z do-

kładnością (błąd graniczny siłomierza) do stąd niepewność standardowa 
typu B, wynikająca z niedokładności siłomierza, może być określona wzorem (8) 

pochodna cząstkowa względem F 

stąd składowa niepewności złożonej od pierwszej wielkości wejściowej 

Ad b. W przypadku próbek wykonanych w formach normowych można przyjąć stały 
wymiar boku sześcianu d = const, stąd u(d) = 0, 
stąd składowa niepewności złożonej od drugiej wielkości wejściowej 

Ad c. Odchylenie standardowe średniej wytrzymałości betonu na ściskanie, określone 
w wyniku zbadania serii próbek o liczności n = 15, ze wzoru (7) 
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równe jest niepewności standardowej typu Aze względu na niepowtarzalność pomiarów 

pochodna cząstkowa 
stąd składowa niepewności złożonej od trzeciej wielkości wejściowej 

3) obliczenie złożonej niepewności standardowej ze wzoru (2): 

4) wyznaczenie niepewności rozszerzonej: 
- w danym przykładzie, zgodnie ze wzorami (10) i (11), liczby stopni swobody 

składowych niepewności standardowych wielkości wejściowych wynoszą 

ze wzoru (9) wynika, że 

przyjęto wartość zgodnie z uwagą po wzorze (9) 
- zakładając poziom ufności wymagany w ocenach betonu, liczbie swobody 

odpowiada w tablicy 2 wartość rozkładu t-Studenta równa wartości 
współczynnika rozszerzenia 
stąd niepewność rozszerzona określenia średniej wytrzymałości danego betonu na 
ściskanie wynosi według wzoru (4) 

co stanowi około 3% wartości średniej wytrzymałości 
Przedział o poziomie ufności obejmuje wartość oznaczanej 

cechy inaczej mówiąc wartość średniej wytrzymałości znajduje się w przedziale dwu-
stronnym 

Warto zwrócić uwagę, że składowa niepewności złożonej od trzeciej wielkości wej-
ściowej tylko nieznacznie różni się od niepewności rozszerzonej 

a więc możliwe było nieuwzględnianie składowych niepewności 
złożonej od pierwszej i drugiej wielkości wejściowej, przyjęcie skąd 

oraz obliczenie w danym przypadku niepewności rozszerzonej w sposób 
przybliżony ze wzoru 
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Otrzymana wartość nie różni się od obliczonej wyżej w sposób dokładny, a określony 
przedział jest identyczny z otrzymanym w wyniku klasycznej statystycznej estymacji 
przedziałowej średniej wartości wytrzymałości betonu (por. instrukcja [3]). 

Przyk ład 2. Szacowanie niepewności oznaczonej średniej wytrzymałości betonu na 
ściskanie na podstawie badania serii składającej się z n = 6 próbek-odwiertów, pobra-
nych z konstrukcji przy użyciu wiertnicy z wiertłami koronowymi o średnicy nominalnej 
d= 150 mm. 

W wyniku badań wytrzymałościowych wyznaczono: 
- wartość średnią wytrzymałości (średnia siła niszcząca wynosiła 

- odchylenie standardowe (współczynnik zmienności wytrzymałości 

Kolejne etapy procedury są następujące: 
1) określenie wielkości wyjściowej oraz wielkości wejściowych 
• wielkość wyjściowa - wytrzymałość na ściskanie, wynosi 

• pierwsza wielkość wejściowa F - średnia siła ściskająca, zmierzona w próbie 
ściskania w maszynie wytrzymałościowej, kN, 

• druga wielkość wejściowa d~ średnica próbki-odwiertu przed próbą ściskania, mm, 
• trzecia wielkość w e j ś c i o w a - poprawka związana z losowym charakterem 

wytrzymałości betonu, MPa; 
2) obliczenie za pomocą wzoru (3) składowych niepewności złożonej od poszczegól-

nych wielkości wejściowych, związanych z: 
a) pomiarem siły w maszynie wytrzymałościowej, 
b) pomiarem średnicy pola przekroju próbki, 
c) rozrzutem wyników pomiaru, spowodowanych zjawiskami losowymi (niepełną 

powtarzalnością). 
Ad a. Siła ściskająca próbkę w maszynie wytrzymałościowej klasy 1 mierzona była z do-

kładnością (błąd graniczny siłomierza) do stąd niepewność standardowa 
typu B wynikająca z niedokładności siłomierza, zgodnie ze wzorem (8), wynosi 

pochodna cząstkowa względem 
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Ad b. Średnica próbki została zmierzona suwmiarką z dokładnością do 
(wymagana dokładność do wymiaru średnicy), stąd niepewność standardowa typu B 
drugiej wielkości wejściowej, wynikająca z niedokładności przyrządu pomiarowego, wynosi 

pochodna cząstkowa względem ci wynosi 

stąd składowa niepewności złożonej od drugiej wielkości wejściowej 

Ad c. Odchylenie standardowe średniej wytrzymałości betonu na ściskanie, określone 
w wyniku zbadania serii próbek o liczności ze wzoru (6), wynosi 

I równe jest niepewności standardowej typu A ze względu na niepełną powtarzalność 
wyników pomiarów a ponieważ 

stąd składowa niepewności złożonej od trzeciej wielkości wejściowej 

3) obliczenie złożonej niepewności standardowej ze wzoru (2): 

4) wyznaczenie niepewności rozszerzonej: 

- w danym przykładzie, zgodnie ze wzorami (10) i (11), liczby stopni swobody wynoszą 

ze wzoru (9} wynika, że 

12 

- zak łada jąc poziom ufności przyjmowany w ocenach betonu, w tablicy rozkładu 
t-Studenta (tabl. 2) można odczytać przypisaną liczbie s w o b o d y s t a t y s t y k ę 
określającą wartość współczynnika rozszerzenia 
stąd niepewność rozszerzona określenia średniej wytrzymałości danego betonu na 
ściskanie wynosi 

co stanowi około 8% wartości średniej wytrzymałości 



Przedział o poziomie ufności obejmuje wartość oznaczanej 
cechy czyli wartość średniej wytrzymałości znajduje się w przedziale 

W danym przykładzie składowa niepewności złożonej od trzeciej wielkości wejściowej 
podobnie j a k w przykładzie 1, tyiko nieznacznie różni się od 

niepewności rozszerzonej a więc możliwe było nieuwzględnianie 
składowych niepewności złożonej od pierwszej i drugiej wielkości wejściowej, przyjęcie 

oraz obliczenie niepewności rozszerzonej w sposób 
przybliżony ze wzoru 

Otrzymana wartość nie różni się od obliczonej wyżej w sposób dokładny. 

W obu przykładach dodatkowo pokazano, że w przypadkach szczególnych, jeżeli 
składowa niepewności złożonej jednej z wielkości wejściowych różni się znacznie 
od składowych niepewności złożonej od pozostałych wielkości, liczby zaś stopni swo-
body tych składowych możliwe jest obliczenie niepewności rozszerzonej w spo-
sób przybliżony ze wzoru 

(12) 

Składową okazała się niepewność standardowa, związana z losowym cha-
rakterem wytrzymałości betonu, wyrażana przez odchylenie standardowe średniej, 
określone wzorem (7). W takim przypadku wartość rozszerzonej niepewności złożonej 
średniej wytrzymałości betonu na ściskanie, oznaczonej na podstawie próby o liczności 
można obliczyć ze wzoru (2) uproszczonego do postaci 

(13) 

w którym jest statystyką rozkładu t-Studenia, odpowiadającą w tablicy 2 liczbie 
stopni swobody oraz poziomowi ufności 

W takim szczególnym przypadku przedział staje się klasycznym 
przedziałem ufności średniej wartości oznaczanej wytrzymałości betonu (por. instrukcja [3]}. 

Możliwość określania niepewności rozszerzonej w sposób przybliżony w standardowych 
badaniach wytrzymałości betonu musi być w danym laboratorium badawczym każdora-
zowo eksperymentalnie sprawdzona i odpowiednio udokumentowana. 

4, Podsumowanie 
Wynik laboratoryjnego badania wytrzymałości materiałów budowlanych jest zawsze 

tylko oszacowaniem wartości wielkości mierzonej, stąd potrzebny jest ujednolicony 
sposób obliczania i wyrażania jego niepewności rozszerzonej. Według powszechnie 
akceptowanego przewodnika ISO [1] niepewność rozszerzona pomiaru jest wielkością 
wyznaczającą z założonym poziomem ufności przedział wokół wyniku pomiaru, od 
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którego to przedziału oczekuje się, że obejmie określoną część rozkładu wartości, które 
w uzasadniony sposób można przypisać wielkości mierzonej. 

Norma dotycząca kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących [2] stanowi, 
że laboratoria badawcze powinny mieć i stosować procedury szacowania niepewności 
pomiaru. Odsyłając w kwestiach szczegółowych tych procedur do przewodnika ISO [1], 
w normie tej podano, że racjonalniejsze w pewnych okolicznościach mogą się okazać 
indywidualne sposoby szacowania niepewności, oparte na naukowym rozumieniu pod-
staw teorii niepewności i praktycznym doświadczeniu. 

Okoliczności takie występują w przypadku oznaczania średniej wytrzymałości betonu 
i szeregu innych materiałów budowlanych. Na przykład zastosowanie do betonu ogólnej 
procedury [1], w której niepewność rozszerzona jest obliczana z iloczynu odchylenia 
standardowego wytrzymałości w populacji próbnej i współczynnika rozszerzenia, przy 
poziomie ufności prowadzi z reguły do wartości niepewności nie do zaakcepto-
wania przez zleceniodawcę, a więc - bezużytecznej dla laboratorium, Z drugiej strony, 
zgodnie z normą [2], w sprawozdaniu z badań informacja dotycząca niepewności może 
być w wielu przypadkach wymagana przez zleceniodawcę. 

W artykule została przedstawiona racjonalna metoda szacowania niepewności wyni-
ków oznaczania średniej wytrzymałości betonu. Metadata, zharmonizowana z ogólnymi 
wytycznymi w przewodniku ISO [1], dostosowana jest do specyfiki badań betonu, 
uwzględniając przy tym doświadczenia z dotychczas stosowanej metody estymacji 
statystycznej wyników badań [3]. Pozwala ona na zmniejszenie wartości rozszerzonej 
niepewności dzięki uwzględnieniu wartości odchylenia standardowego średniej przy 
obliczaniu złożonej niepewności standardowej oraz w wyniku przyjęcia właściwego w ba-
daniach betonu poziomu ufności i wykorzystaniu rozkładu t-Studenta z efektywną liczbą 
stopni swobody do obliczenia współczynnika rozszerzenia. Jako odpowiedni i w pełni 
uzasadniony uznano poziom ufności 0,75, przyjmowany w normowych kryteriach zgod-
ności wytrzymałości betonu z wymaganiami, omówionymi w pracach autora [5, 6], 

Artykuł jest adresowany do specjalistów z zakresu technologii i badania betonu, stąd 
jego forma poradnika, zawierającego podstawowe terminy i definicje stosowane w teorii 
niezawodności oraz szczegółowy algorytm szacowania niepewności wyników, z przy-
kładami obliczeń. 

Przedstawiony algorytm obliczania i wyrażania rozszerzonej niepewności wyniku 
oznaczania średniej wytrzymałości betonu może być również wykorzystywany do ozna-
czania innych cech mechanicznych betonu i podobnych materiałów budowlanych. 
Bezpośrednio może być zastosowany w laboratoryjnych procedurach badawczych do 
betonu, ceramiki, kamienia i drewna, po odpowiedniej zaś modyfikacji - do innych 
materiałów budowlanych, zawsze po przeprowadzeniu walidacji, zgodnie z wymagania-
mi normy [2], 
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ESTIMATION OF UNCERTAINTY OF BUILDING MATERIALS 
STRENGTH TEST RESULTS 

Summary 

Paper deals with the practical method of estimation of uncertainty of building materials mean 
strength. The method is harmonized with general roles included in „ISO Guide to Expression of 
Uncertainty in Measurement" [1] and specific of building materials strength testing, taking into 
account results obtained using up to date statistical method of assessment of test results [3]. It 
allows for lowering of expanded uncertainty, due to inclusion of standard deviation of mean result 
of series of test, as well as use of Student's distribution with effective degrees of freedom for 
calculation of expanded uncertainty at 75% confidence level. Such confidence level is generally 
used in concrete conformity criteria assumed and discussed in authors publications [5] and [6]. 

15 


