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PROCEDURI DE RECEPŢIE, ANALIZE DE CONŢINUT DE METALE
PREŢIOASE SI GESTIONAREA MATERIALELOR
Prelevarea şi analiza de conţinut de metale preţioase din materialele aduse spre
prelucrare şi/sau valorificare de către client sunt paşi cheie în evaluarea materialelor.
Determinarea conţinutului de metale preţioase se face utilizând echipamente moderne,
personal calificat şi cu o vastă experienţă, prin metode analitice conforme cu reglementările
internaţionale general acceptate de toţi marii producători de produse din metale preţioase din
lume.
Depinzând de cantitatea, tipul şi conţinutul de metal preţios în materialele aduse spre
prelucrare, sunt alese procedurile de preparare a materialelor în vederea omogenizării şi a
prelevării de probe reprezentative.
Materialele metalice sunt topite în cuptor cu inducţie, în timp ce prafurile sau
reziduurile cu conţinut scăzut de metal preţios sunt supuse unor procese mai complexe ce
pot include uscarea, arderea, măcinarea şi amestecarea lor, sitarea şi eşantionarea prin
sfertuire.
Din materialele omogenizate sunt prelevate probele pentru analiză, în prezenţa
reprezentantului autorizat al clientului.
În majoritatea cazurilor, odată ce au fost prelevate probele reprezentative, materialele
pot fi introduse în rafinare şi/sau prelucrare. La solicitarea clientului, materialele sunt
păstrate intacte şi sigilate până la obţinerea unui acord analitic între părţi.
Odată recepţionate, materialele sunt stocate şi procesate în condiţii de siguranţă, în tot
intervalul de timp cât se află în custodia AMCO OTOPENI S.A.
Pe durata procesării materialelor, în vederea prelevării probelor, fiecare lot este tratat
separat astfel ca balanţa de metal preţios să fie corectă pentru fiecare client.
Procedurile analitice pentru determinarea conţinutului de metal preţios includ:
• determinări calitative prin spectrografie UV+VIS pentru identificarea materialelor şi
estimarea conţinutului de metal preţios;
• determinări cantitative ale elementelor majore prin metode de chimie clasică (care
includ proceduri specifice de gravimetrie, volumetrie, titrare potenţiometrică, cupelare,
termoelectrometrie, etc)
• determinări cantitative ale elementelor minore şi a impurităţilor prin spectrometrie
optică de emisie cu plasmă cuplată inductiv (ICP)

