
 
 
 

Value Beyond Measure 
 

Certyfikat 
dla produktów: AP 668, AR 208, AR 208C, AR 208V, AR 209, AR 209C, AR 209V, AR 502, AR 1790, AR 1790C, 

AR 1790V, AR 2134, AR 2134C, AR 2134V, AR 3403, AR 3414, AR 3414M, AR 3414V 
 

KWAS BENZOESOWY WZORZEC KALORYMETRYCZNY 
LOT # 16013 

Zalecane zastosowanie: materiał wzorcowy do kalibracji oraz weryfikacji metod pomiarowych w kalorymetrach 
spaleniowych. Ilość energii uwolniona podczas spalania kwasu benzoesowego produkowanego przez Alpha Resources LLC’s 
została oznaczona przy wykorzystaniu kalorymetru PARR 6200EA [1] w odniesieniu do odważki wykonanej z użyciem 
odważnika brązowego w atmosferze powietrza [2] i wynosi: 

 

26454 J/g ± 61 J/g 
6318 I.T. cal/g ± 15 I.T. cal/g  

11373 Btu/lb ± 26 Btu/lb 
 

Wartość ta jest średnią z 42 spalań kwasu benzoesowego (Lot 16013). Materiał użyty do wytworzenia wzorca podlegał 
procedurze zgodnej z ARI 041. Próbki do testów „round robin” zostały wybrane zgodnie z ARI 031.  
Wartość niepewności oznacza niepewność rozszerzoną wyznaczoną dla współczynnika rozszerzenia k=2, co oznacza 95% 
prawdopodobieństwo znalezienia wartości prawdziwej w przedziale: wartość certyfikowana ± niepewność rozszerzona. 
Wyznaczenie parametrów oparto o ANOVA i The Guide to Uncertainty Measurement. Kalibracja kalorymetru została 
wykonana z użyciem Kwasu Benzoesowego NIST Standard Reference Material (SRM) 39j. Wyniki pomiarów wskazują brak 
znaczących różnic pomiędzy wartością ciepła spalania NIST SRM 39j i kwasem benzoesowym Alpha Resources LLC (Lot 
16013). Przy oznaczaniu zastosowano procedury zgodne z ISO Guide 31 i ISO17034. Przedstawione wartości odnoszą się 
jedynie do materiału wykorzystanego do produkcji tego wzorca. Minimalna i/lub alternatywna odważka może być 
zastosowana do pomiarów z użyciem metod użytkownika lub w wyniku zaleceń producenta urządzenia pomiarowego. 
 
Użycie i przechowywanie: Kwas benzoesowy nie pochłania wilgoci o ile wilgotność względna nie przekracza 90%. Ciepło 
spalania wzorca nie zmieni się o ile zastosowane zostaną adekwatne środki ograniczające zanieczyszczenie.  
 
Ważność certyfikatu: Ten wzorzec jest stabilny podczas przechowywania w stanie szczelnie zamkniętym w normalnych 
warunkach laboratoryjnych. Należy zweryfikować podane wartości wzorca po każdych 20 latach od daty certyfikacji. 
 
[1] Specyfikacja kalorymetru: 

 Tryb pomiaru: metoda isoperiboliczna (ISO 1928) 

 Ciśnienie tlenu do 450psi 
 Reakcja spalania w zakresie temperatur pomiędzy 25-27 ˚C 
 Odważka kwasu benzoesowego wynosi około 1 gram 
 

[2] Redukcja odważki w powietrzu w stosunku do odważki w próżni powoduje obniżenie ciepła spalania do 26434 J/g. 
Uwzględniono, że: 

 Gęstość kwasu benzoesowego w 25 ˚C wynosi 1320 g/cm3. 

 Gęstość suchego powietrza (pod ciśnieniem 1 atm i w 20 ˚C) wynosi 0,0012 g/cm3. 

 Gęstość brązu wynosi 8,4 g/cm3. 

W rutynowych pomiarach z wykorzystaniem kalorymetrów spaleniowych, gdy wymagana dokładność nie jest lepsza 

niż 0,1% poprawka ta nie jest stosowana. 

Procedura pomiarowa i produkcyjna tego wzorca jest akredytowana i spełnia wymagania ISO/IEC17025 oraz ISO17034, co 
zostało zweryfikowane przez ANSI-ASQ ANAB. Szczegóły zawarte są w certyfikatach AT-1200 i AR-1920. Odpowiedzialność 
w razie ewentualnych reklamacji jest ograniczona do wymiany produktu lub zwrotu ceny. W żadnym wypadku Alpha 
Resources nie ponosi odpowiedzialności za skutki i następstwa użycia towaru. Ten certyfikat nie może być przetwarzany z 
wyjątkiem kopiowania w całości bez zmian. 

 

 
Kent Dyer, Kierownik Działu Chemicznego, 8 stycznia 2018 
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