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Certyfikat Analizy 

AR4006 

Wzorzec węgiel i siarka w rudzie CRM 

LOT #119B 

 
% WĘGIEL % SIARKA 

ŚREDNIA = 4,35 ŚREDNIA = 4,01 

Niepewność rozszerzona = ±0,18 Niepewność rozszerzona = ±0,17 

(k=2, 95% poziom ufności) (n=37) (k=2, 95% poziom ufności) (n=39) 

 
Wzorzec ten przeznaczony jest do wykonywania oznaczeń węgla i siarki. Powyższe wartości zostały uzyskane z wykorzystaniem 
pieców indukcyjnego i oporowego połączonych z układem detekcji w podczerwieni. Tritlenek wolframu (WO3) zastosowano jako 
akcelerator do analiz z wykorzystaniem pieca oporowego. Wolfram metaliczny i płatki żelaza były używane jako akcelerator przy 
wykorzystaniu pieca indukcyjnego. Metoda analityczna: ASTM E1915-13 i ARI-033. 

Wzorce referencyjne: 

NCS DC73326, DC73508 

                               Węglan wapnia wysokiej czystości 

ALPHA AR4006-121702, AR4007-418B, AR4013-51999, AR4005-514A 
  

Średnie wartości analityczne uzyskano na podstawie zestawów danych. Wartości certyfikowane zostały wyznaczone w odniesieniu 
do wyżej wymienionych wzorców i są wyrażone w procentach masowych. Wartości dokładności reprezentują szacowaną 
niepewność rozszerzoną obliczoną na podstawie ISO Guide 35, Guide to Uncertainty Measurement i ANOVA. W celu określenia 
niepewności rozszerzonej dla przyrządu pomiarowego należy zapoznać się z dokumentacją producenta urządzenia oraz 
ustawieniami metody pomiarowej. 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. Przy opracowaniu 
wzorca stosowano odważki 150 – 300 mg. Należy skorzystać z instrukcji obsługi urządzenia, by zweryfikować zalecaną przez 
producenta odważkę. To opakowanie zawiera 30 g drobnego proszku do użycia bezpośrednio z opakowania bez przygotowania. 
Należy przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w normalnych warunkach laboratoryjnych. Wzorzec ma nieokreślony 
okres ważności. Po 20 latach przechowywania parametry wzorca należy poddać weryfikacji. 

 

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 przetwarzany 
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 oraz ISO 17034. Szczegółowe informacje oraz zakres akredytacji znajdują się w certyfikacie AR-1920. 
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