
 

 

Value Beyond Measure 

 
Certyfikat Analizy 

 
AR1035 

Węgiel organiczny CRM 

 LOT # 035619 

 

Węglan wapnia 
 % WĘGIEL ORGANICZNY   
 ŚREDNIA = 6,00  
 Niepewność rozszerzona = ± 0,08  
 (k=2, dla 95% poziomu ufności, n=29)  

 

Wzorce wyższego rzędu NMI: 

NIST 1d  

ALPHA                                           AR4006-121702, AR4013-51999, AR4016-213A, AR4007-1203, AR4007-418B, 
AR4014-42899 

 
Wzorzec ten przeznaczony jest do oznaczania węgla organicznego w materiałach wykorzystujących spalanie wysokotemperatu-
rowe z detekcją w podczerwieni lub rozkład termiczny w gazie obojętnym z wykorzystaniem detekcji przewodności cieplnej. We-
ryfikacja tego wzorca CRM została wykonana w oparciu o metodę spalania z detekcją IR. 
 
Średnie wartości analityczne obliczono na podstawie danych pomiarowych względem wyżej wymienionych wzorców NMI i Alpha. 
Wartości zostały podane w jednostkach masy układu SI i wyrażone w procentach masowych. Wartości precyzji uzyskano według 
ISO Guide 35, Guide to Uncertainty Measurement i ANOVA. W razie potrzeby należy skontaktować się z producentem przyrządu 
lub metody analitycznej, aby uzyskać niepewność wynikającą z metody rozszerzonej. Analiza statystyczna oraz wskazówki i koor-
dynacja procedury analitycznej przygotowania wzorca zostały przeprowadzone przez Głównego Chemika K.E. Dyer z Alpha Reso-
urces. 
 
W momencie certyfikacji dostępne były ograniczone wzorce wyższego rzędu na bazie tego rodzaju matrycy. Rozmiar odważki i mi-
nimalny rozmiar odważki do badań wynosił 300 mg. Informacje na temat minimalnej i typowej odważki można uzyskać od produ-
centa urządzenia. Opakowanie zawiera 50 g drobnego proszku, gotowego do zastosowania. Wzorzec należy przechowywać w za-
mknięciu, w normalnych warunkach laboratoryjnych. Wzorzec ten nie ma określonego terminu ważności, nie mniej jednak należy 
go ponownie certyfikować 20 lat po dacie certyfikacji. 

 
Materiał użyty do produkcji tego wzorca został zweryfikowany zgodnie z 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 przetwarzany z wy-
jątkiem kopiowania w całości bez wprowadzania zmian. 
 
Ten wzorzec jest Certyfikowanym Materiałem Odniesienia (CRM) i odnosi się do wskazanych powyżej wzorców wyższego rzędu. 
Zgodnie z dobrą praktyką laboratoryjną zaleca się zweryfikowanie wzorca przed wykorzystaniem do pracy. Ten wzorzec spełnia 
wymagania ISO Guide 31 oraz ISO 17034. W sprawie szczegółów certyfikatu AR-1920 prosimy o kontakt z Alpha Resources. 
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