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AR-4017 
WĘGIEL I SIARKA W GLEBIE  

LOT # 313B 
% WĘGIEL % SIARKA 

ŚREDNIA = 0.50 ŚREDNIA = 0.44 
Odchylenie Standardowe 1σ = 0.03 Odchylenie Standardowe 1σ = 0.03 

Niepewność Rozszerzona = 0.06 Niepewność Rozszerzona = 0.06 
(współczynnik k=2; 95%) (współczynnik k=2; 95%) 

Powyższe wartości zostały uzyskane z wykorzystaniem pieców indukcyjnych i oporowych połączonych z układem detekcji w 

podczerwieni. Akceleratory spalania: pentatlenek wanadu (V2O5) i tritlenek wolframu (WO3) były używane do analiz z 
wykorzystaniem pieca oporowego. Wolfram metaliczny i płatki żelaza były używane jako akcelerator przy wykorzystaniu pieca 
indukcyjnego. 

Wzorzec ma odniesienie do następujących wzorców: 
CaCO2, BaSO4 

NCS DC70019 (S), DC73326 (C) 

NIST 133b, 346a, 16e, 129c 
BAM 079-1 

Uwagi: 
Wartość średnia wyrażona w procentach masowych została uzyskana z 6 zestawów danych (n=60) w odniesieniu do 
powyższych wzorców wyższego rzędu i wzorców wysokiej czystości. Wartość niepewności oznacza niepewność rozszerzoną 
wyznaczoną i może nie być odpowiednia w odniesieniu do faktycznie uzyskanych danych. Należy odwołać się do ustawień metody 
pomiarowej, jeśli istnieje taka konieczność. Jeśli jest to konieczne dane pomiarowe są poddawane profesjonalnej obróbce. 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. Do kalibracji i 
weryfikacji jakości danych pomiarowych użyto wielu typów materiałów referencyjnych od stali do materiałów nieorganicznych 
wysokiej czystości. To opakowanie zawiera 25g drobnego proszku nie wymagającego przygotowania przed analizą o 
niezdefiniowanym okresie przechowywania. 
 
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. 
 
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. 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 wzorzec został wyprodukowany zgodnie z 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.   
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