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% WĘGIEL % SIARKA 
ŚREDNIA = 5.87 ŚREDNIA = 0.029 

Odchylenie Standardowe 1σ = 0.11 Odchylenie Standardowe 1σ = 0.004 
Odchylenie Standardowe 2σ = 0.22 Odchylenie Standardowe 2σ = 0.008 

Zakres pomiarowy = 5.65 – 6.09 Zakres pomiarowy = 0.021 – 0.037 

UWAGA: 

Powyższe wartości zostały uzyskane z wykorzystaniem dwóch różnych piców: pieca indukcyjnego i oporowego. 
Akceleratory spalania: pentatlenek wanadu (V2O5) i tritlenek wolframu (WO3) zostały zastosowane do analiz 
z wykorzystaniem pieca oporowego celem odpowiedniego uwolnienia siarki. 

Dane reprezentują wartość średnią, jedno odchylenie standardowe sigma, odchylenie standardowe dwóch sigma 
i pełny zakres analizy. 

W momencie certyfikacji nie istniały wzorce wyższego rzędu dla tego typu matrycy. W procesie certyfikacji, do 
kalibracji, wykorzystano wiele rodzajów materiałów referencyjnych, od stali po substancje nieorganiczne 
o wysokiej czystości. 

Certyfikat ten został zmieniony w grudniu 2002 r. w celu skorygowania błędu typograficznego dotyczącego 
wartości siarki. 

Analiza statystyczna, ogólny kierunek oraz koordynacja pomiarów analitycznych prowadzących do certyfikacji 
zostały przeprowadzone przez K.E. Dyer’a w Alpha Resources. 

Środki zaradcze w przypadku jakichkolwiek reklamowanych wad tego produktu będą ograniczone do wymiany 
produktu lub zwrotu ceny zakupu. W żadnym wypadku Alpha Resources nie ponosi odpowiedzialności za szkody 
przypadkowe lub wynikowe. 

Jest to certyfikowany materiał referencyjny (CRM) bez możliwości śledzenia względem wzorców wyższego rzędu 
i powinien zostać zweryfikowany przed użyciem, w odniesieniu do wzorców wyższego rzędu lub innych materiałów 
referencyjnych dostarczonych przez agencję zarządzającą, taką jak N.I.S.T., jeśli jest dostępna. 

Ten wzorzec został opracowany zgodnie ISO Guide 34. Alpha Resources uzyskała akredytację zgodnie z ISO Guide 
34:2009 dla RMP i posiada akredytację ISO 17025. Szczegółowe informacje można znaleźć w certyfikacie i zakresie 
akredytacji. 
 

Certyfikowano w kwietniu 2000r. 
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