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Certyfikat Analizy 

AR4005 

Węgiel i Siarka w rudzie 

LOT # 118C 

 
% WĘGIEL % SIARKA 

ŚREDNIA = 1.42 ŚREDNIA = 1.33 

Odchylenie Standardowe = ±0.02 Odchylenie Standardowe = ±0.05 

Niepewność rozszerzona = ±0.05 Niepewność rozszerzona = ±0.12 

(k=2, 95% poziom ufności) (n=59) (k=2, 95% poziom ufności) (n=56) 

 
Powyższe wartości zostały uzyskane z wykorzystaniem pieców indukcyjnych i oporowych połączonych z układem detekcji 
w podczerwieni. Akceleratory spalania: pentatlenek wanadu (V2O5) i tritlenek wolframu (WO3) były używane do analiz 
z wykorzystaniem pieca oporowego. Wolfram metaliczny i płatki żelaza były używane jako akcelerator przy wykorzystaniu pieca 
indukcyjnego. Metoda analityczna: ASTM E1915-13. 

Wzorce referencyjne: 

NCS DC73326, DC70019 

ALPHA AR4016-213A, AR4005-120602, AR4018-1013C, AR4005-514A, AR4017-313B, AR4018-41708 
  

Wartości certyfikowane zostały wyznaczone w odniesieniu do wyżej wymienionych wzorców. Dokładność została wyznaczona 
w odniesieniu do ISO Guide 35, the Guide to Uncertainty Measurement i ANOVA. Należy odwołać się do ustawień metody 
pomiarowej, jeśli istnieje taka konieczność. Jeśli jest to konieczne dane pomiarowe są poddawane profesjonalnej obróbce. Analiza 
statystyczna oraz wskazówki i koordynacja procedury analitycznej przygotowania wzorca zostały przeprowadzone przez K.E. Dyer 
z Alpha Resources. 

 
Podczas procedury certyfikacji była dostępna ograniczona ilość wzorców pierwszego rzędu o zgodnej matrycy. Odważka i odważka 
minimalna użyta do pomiarów zawierają się w zakresie 150-300 mg. Należy sprawdzić zalecenia w tym względzie w instrukcji 
obsługi analizatora. To opakowanie zawiera 30g proszku gotowe do użycia bez dalszych przygotowań. Przechowywać szczelnie 
zamknięte w normalnych warunkach laboratoryjnych. Czas przechowywania jest nieokreślony. Zaleca się recertyfikację po 20 
latach. 

 
Materiał użyty do produkcji wzorca został zweryfikowany w oparciu o procedurę ARI 032. Próbki do testów “round robin” zostały 
wybrane w oparciu o procedurę ARI 014. Podane wartości odnoszą się jedynie do materiału, z którego został wytworzony ten 
wzorzec. 

 
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 przetwarzanych z 
wyjątkiem kopiowania w całości. 

 
Ten wzorzec stanowi Certyfikowany Materiał Odniesienia (CRM) i odnosi się do wymienionych wyżej wzorców. Zgodnie z dobrą 
praktyką laboratoryjną zaleca się zweryfikowanie podanych wartości przed pracą. Ten wzorzec został opracowany zgodnie z ISO 
Guide 31 i ISO 17034. 

 

Certyfikowano 17 lipca 2018 
Główny Chemik 
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