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Certyfikat Analizy  

AR4106 
Wzorzec strat prażenia 

LOT # 419B 

 
LOI (Straty prażenia) = 9,74% 

         Niepewność rozszerzona = ± 0,16 

              (k=2.3, poziom ufności 95%, n=10) 

 

Zweryfikowano względem metody referencyjnej ASTM C25-11 oraz ARI-192 
Potwierdzono szczawianem wapnia wysokiej czystości 

 
Uwagi: 

Wzorzec ten wyprodukowano z najwyższej jakości materiałów z wykorzystaniem ich właściwości empirycznych 
i stechiometrycznych. Materiały te zmieszano i zważono na wadze, która została wykalibrowana za pomocą wzorców masy 
NIST. Podane wartości podano w jednostkach SI na podstawie pomiarów metrologicznych i testów weryfikacyjnych. Przy 
produkcji wzorca i poborze materiału zastosowano procedurę ARI-252. Odważka zastosowana do testów weryfikacyjnych 
wynosiła 1 g. W celu uzyskania informacji na temat wymaganej odważki oraz ogólnych współczynników powtarzalności 
i odtwarzalności metody badawczej, w razie potrzeby, należy skontaktować się z producentem urządzenia lub metody 
badawczej. Analiza statystyczna, wskazówki oraz koordynacja procedury analitycznej przygotowania wzorca zostały 
przeprowadzone przez Głównego Chemika - K.E. Dyer z Alpha Resources. 

 
Wzorzec ten przeznaczony jest do weryfikacji i kontroli jakości strat prażenia (ang. Loss On Ignition, LOI) zgodnie z metodą 
ASTM z wykorzystaniem pieca muflowego lub analizatora TGA (analiza termograwimetryczna). Przed wykonaniem badania 
zaleca się wysuszenie wzorca zgodnie z metodyką badawczą i zaleceniami producenta przyrządu w temperaturze 105 °C do 
stałej masy. W celu pełnego spalenia należy zapewnić odpowiedni dostęp powietrza, nie należy używać osłon. Wzorzec ten 
nie zawiera siarki, nie ma też konieczności wprowadzania poprawki. Opakowanie to zawiera 100 g proszku, który można 
zastosować bezpośrednio i zgodnie z wymaganiami metody badawczej. Wzorzec ten nie ma określonego terminu ważności, 
nie mniej jednak należy go ponownie certyfikować po 10 latach od daty certyfikacji. Tego certyfikatu nie można powielać 
inaczej niż w całości. Odpowiedzialność w razie ewentualnych reklamacji jest ograniczona do wymiany produktu lub zwrotu 
kosztu zakupu. W żadnym wypadku Alpha Resources nie ponosi odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wynikowe. 

 
Ten wzorzec jest Certyfikowanym Materiałem Odniesienia (CRM) i wyprodukowany został zgodnie z ISO 17034 oraz Guide 31. 
Wzorzec spełnia wymagania ISO 17025 i ISO 17034 zgodnie z akredytacją wydaną przez ANSI-ASQ/ANAB. Prosimy o kontakt 
z Alpha Resources w sprawie szczegółów certyfikatu i zakresu akredytacji AT-1200 i AR-1920. 

 

Certyfikowano 11 września 2019 

Główny Chemik 
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