
Value Beyond Measure 

Certyfikat Analizy 

AR100 
Wzorzec oleju pozostałościowego 

 LOT # 100614     LID ID 100614 

Procent wagowy węgla = 88,00          ASTM D5291 

Niepweność rozszerzona = 1,30 

Procent wagowy wodoru = 10,10      ASTM D5291 

Niepewność rozszerzona = 0,20 

Procent wagowy azotu = 0,19          ASTM D5762, D4629 

Niepewność rozszerzona = 0,05 

Procent wagowy siarki = 0,93          ASTM D4294, D2622 

Niepweność rozszerzona = 0,06 

Ciepło spalania BTU/Funt = 18408    ASTM D240, D4809 

Niepewność rozszerzona = 127

Wzorzec ten został wyprodukowany grawimetrycznie przy użyciu materiałów o wysokiej czystości. Zastosowane wagi skalibrowane 
i sprawdzone zostały za pomocą precyzyjnych wzorców masy NIST i zweryfikowanych przy użyciu powyższych metod ASTM. War-
tość niepewności oznacza niepewność rozszerzoną wyznaczoną dla współczynnika rozszerzenia k=2, co oznacza 95% prawdopo-
dobieństwo znalezienia wartości prawdziwej w przedziale: wartość certyfikowana ± niepewność rozszerzona i może nie być odpo-
wiednia w odniesieniu do faktycznie uzyskanych danych. Jeśli jest to konieczne dane pomiarowe są poddawane profesjonalnej 
obróbce. Podczas korzystania z tego standardu należy stosować normalne procedury ASTM. Analiza statystyczna oraz wskazówki i 
koordynacja procedury analitycznej przygotowania wzorca zostały przeprowadzone przez K.E. Dyer z Alpha Resources. 

UWAGI: 

Przed użyciem zawartość butelki należy wymieszać poprzez energiczne wstrząsanie. Wzorzec nie powinien być narażony na działanie 
powietrza przez dłuższy czas. Ta butelka zawiera 100 ml destylatu ropy naftowej do zastosowania zgodnie z metodą badania. Pro-
dukt należy przechowywać w zamknięciu. Wzorzec ten nie ma określonego okresu trwałości. Po otwarciu ten wzorzec jest ważny 
tylko przez 2 lata. Przechowywać w normalnych warunkach laboratoryjnych.  
Jest to Certyfikowany Materiał Odniesienia (CRM) i został zweryfikowany za pomocą wyżej wymienionych metod  ASTM. Zgodnie z 
dobrą praktyką laboratoryjną zaleca się sprawdzenie wszystkich norm przed użyciem. Środki zaradcze w przypadku wszelkich rekla-
mowanych wad tego produktu będą ograniczone do wymiany produktu lub zwrotu ceny zakupu. W żadnym wypadku Alpha Reso-
urces LLC nie ponosi odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wynikowe. 

DATA WAŻNOŚCI: 
DWA LATA PO OTWARCIU OPAKOWANIA 
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