
 

 

Value Beyond Measure 

 
Certyfikat Analizy 

AR 667 

Wzorzec stalowy Tlenu i Azotu w postaci walców 

LOT # 315B 

% TLEN % AZOT 

ŚREDNIA = 0.0034 ŚREDNIA = 0.0323 

Odchylenie standardowe = ± 0.0004 Odchylenie standardowe = ± 0.0008 

Niepewność rozszerzona = ± 0.0008 Niepewność rozszerzona = ± 0.0016 

(k=2, dla 95% poziomu ufności, n=40) (k=2, dla 95% poziomu ufności, n=40) 

Metoda analizy ASTM E 1019-11 i ARI 034 

Wzorce wyższego rzędu (NMI): 

NIST   73c 

NCS   NS22005, NS22006, NS21010 

JSS   610-10 

BAM   O4, 226-1, 286-1 

 
Przewidywane użycie tego materiału to kalibracja i weryfikacja kalibracji pomiaru tlenu i azotu metodą stapianie w gazie obojęt-
nym oraz detekcji w podczerwieni i przy użyciu mostka termoprzewodnościowego opisaną w ASTM E1019. Odważka próbki ana-
litycznej oraz odważka minimalna użyta do badań wynoszą 1 walec (0,5 g). Dokładność pomiaru jest wyrażona wartościami śred-
niej, odchylenia standardowego oraz niepewności rozszerzonej uzyskanych z zestawu danych opracowanego według ISO Guide 
35, ANOVA i Guide to Uncertainty Measurement. W celu określenia niepewności rozszerzonej dla przyrządu pomiarowego należy 
zapoznać się z dokumentacją producenta urządzenia oraz ustawieniami metody pomiarowej. Analiza statystyczna oraz wska-
zówki i koordynacja procedury analitycznej przygotowania wzorca zostały przeprowadzone przez K.E. Dyer z Alpha Resources. 

 
Materiał do produkcji wzorca został przygotowany zgodnie z procedurą ARI 032. Próbki do badań “round-robin” zostały wybrane 
według procedury ARI 014. Podane wartości odnoszą się jedynie do materiału, z którego został wytworzony ten wzorzec. Opako-
wanie zawiera  50 g wzorca w postaci walców o masie nominalnej 0,5 g, gotowych do użycia bez dodatkowego przygotowania. 
Jeśli wzorzec jest przechowywany przed otwarciem w szczelnie zamkniętym opakowaniu nie ma ograniczeń co do czasu przecho-
wywania, lecz należy przeprowadzić weryfikację parametrów po 25 latach. Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu 
w normalnych warunkach laboratoryjnych. Ten Certyfikowany Materiał Odniesienia (CRM) został wytworzony zgodnie z  ISO 
17034 i ISO Guide 31. 
 
Odpowiedzialność w razie ewentualnych reklamacji jest ograniczona do wymiany produktu lub zwrotu ceny.  W żadnym wy-
padku Alpha Resources nie ponosi odpowiedzialności za skutki i następstwa użycia towaru. 
 
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 17034 zgodnie z akredytacją wydaną przez ANSI-ASQ/Anaytical National Accreditation Board. Pro-
simy o kontakt z Alpha Resources w sprawie szczegółów certyfikatu i zakresu akredytacji AT-1200 i AR-1920. 

Certyfikowano 17 kwietnia 2015 
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