
 

 

Value beyond measure 
 

Certyfikat Analizy 
AR2719 

WZORZEC SIARKA W KOKSIE KALCYNOWANYM  
LOT # 719216 LID ID # 744216 

 
WARTOŚĆ W STANIE SUCHYM 

PROCENT WAGOWY SIARKA = 2,50 
NIEPEWNOŚĆ ROZSZERZONA = 0,06 

 

METODA: 
ASTM D 4239-14 i ARI-035 

Ten Certyfikowany Materiał Odniesienia ma odniesienie do: 
CANMET PC-3 

 
Przewidywane użycie tego materiału to kalibracja i weryfikacja kalibracji pomiaru siarki metodą spalania i detekcji w podczerwieni 
wg normy ASTM D4239. Prezentowana wartość wzorca odnosi się do serii trzydziestu sześciu pomiarów (n=36) i jest wyrażona 
w procentach masowych. Wartość niepewności oznacza niepewność rozszerzoną wyznaczoną dla współczynnika rozszerzenia k=2, 
co oznacza 95% prawdopodobieństwo znalezienia wartości prawdziwej w przedziale: wartość certyfikowana ± niepewność 
rozszerzona. Normalna procedura zalecana przez ASTM powinna być stosowana przy pracy z tym wzorcem. Oznacza to wykorzystanie 
parametrów odtwarzalności  i powtarzalności metody dla ustalenia wartości niepewności pomiaru. Analiza statystyczna oraz 
wskazówki i koordynacja procedury analitycznej przygotowania wzorca zostały przeprowadzone przez K.E. Dyer z Alpha Resources. 

 

Materiał użyty do produkcji tego wzorca został wybrany zgodnie z ARI 041. Próbki do testów “round robin” zostały wybrane w oparciu 
o procedurę ARI 031. Podane wartości odnoszą się jedynie do materiału, z którego został wytworzony ten wzorzec. Próbki 
analityczne zostały wysuszone przed zastosowaniem. Wzorzec ten wytworzony został zgodnie z ISO Guide 34 oraz ISO Guide 31. 

 
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. Podane wartości odnoszą się jedynie do materiału, 
z którego został wytworzony ten wzorzec. Ten certyfikat nie może być przetwarzany z wyjątkiem kopiowania w całości bez zmian. 
Opakowanie zawiera 50 g zmielonego koksu o uziarnieniu - 60 mesh (250 mikron). Jeśli wzorzec jest przechowywany przed otwarciem 
w szczelnie zamkniętym opakowaniu nie ma ograniczeń co do czasu przechowywania, lecz należy przeprowadzić weryfikację 
parametrów po 20 latach. Jednakże po otwarciu opakowania wzorzec jest ważny przez dwa lata od daty otwarcia. 

 
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 
wymogi ISO/IEC17025 i ISO Guide 34 zgodnie z akredytacją wydaną przez ANSI-ASQ/Anaytical National Accreditation Board. Prosimy o 
kontakt z Alpha Resources w sprawie szczegółów certyfikatu i zakresu akredytacji AT-1200 i AR-1920. 

 

DATA WAŻNOŚCI 
TEN CRM JEST WAŻNY PRZEZ DWA LATA OD DNIA OTWARCIA OPAKOWANIA. 

 
Certyfikowano 30 marca 2016 

 

 
K.E. Dyer 

Dyrektor Techniczny 
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