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1 ГСТУ 3-018-2000 «Порядок розроблення, затвердження та застосування галузевих стандарт-

них зразків складу та властивостей речовин і матеріалів» 

2 ГР 3-012-2001 «Галузевий реєстр. Порядок побудови та ведення галузевого реєстру Мінпро-

мполітики України зі стандартизації і метрології» 

3 ГР 3-022-2003 "Порядок практичного визначення відносних похибок і довірчих інтервалів 

вимірювань механічних характеристик у механічних лабораторіях підприємств (організацій) 

чорної металургії" 

4 ГР 3-024-2002 «Метрологія. Методика контролю придатності хімічних реактивів» 

5 ГР 3-034-2004 «Порядок переатестації стандартних зразків» 

6 ГР 3-035-2004 «Методики виконання вимірювань та засоби вимірювальної техніки, що за-

стосовуються під час визначення хімічного складу матеріалів чорної металургії. Організація 

і порядок проведення атестації» 

7 СОУ-Н МПП 77.080-010: 2004 «Порядок організації і проведення контролю якості результа-

тів кількісного хімічного аналізу» 

8 СОУ-Н МПП 77.080-011: 2004 «Розроблення та затвердження стандартних зразків підпри-

ємств» 

9 СОУ-Н МПП 77.080-012: 2004 «Норми похибки кількісного хімічного аналізу матеріалів чо-

рної металургії» 

10 СОУ-Н МПП 77.080-013: 2004 «Метрологічна експертиза проектів міждержавних, держав-

них, галузевих стандартів та іншої нормативної документації на матеріали чорної металургії 

та методи їх кількісного хімічного аналізу» 

13 СОУ-Н МПП 81.080-157:2006 «Вогнетриви. Метод рентгеноспектрального аналізу» 

14 СОУ-Н МПП 77.080.20-119:2008 «Чавун та сталь. Прискорені методи хімічного аналізу. Ви-

значення кремнію» 

15 СОУ-Н МПП 77.080.20-120:2008 «Чавун та сталь. Прискорені методи хімічного аналізу. Ви-

значення хрому» 

16 СОУ-Н МПП 77.080.20-121:2008 «Чавун та сталь. Прискорені методи хімічного аналізу. Ви-

значення фосфору» 

17 СОУ-Н МПП 77.080-093: 2008 «Невизначеність вимірювань хімічного складу речовин та ма-

теріалів. Методи вираження та оцінювання» 

18 СОУ-Н МПП 77.080-094: 2008 «Порядок перевірки точності результатів вимірювань у вимі-

рювальних лабораторіях шляхом міжлабораторних порівняльних випробувань» 

19 СОУ-Н МПП 77.080-095: 2008 «Суміші атестовані. Порядок готування та атестації» 

20 СОУ МПП 77.080-202: 2007 «Чавун. Метод флуоресцентного аналізу» 

21 СОУ МПП 77.100-149: 2006 «Феросплави. Метод флуоресцентного аналізу» 

22 СОУ МПП 77.080-150: 2006 «Сталь легована. Методика виконання вимірювань масових час-

ток марганцю, хрому та нікелю фотоелектричним спектральним методом» 

23 СОУ МПП 73.060-148:2006 «Сировина залізорудна. Метод рентгенофлуоресцентного аналі-

зу». 

24 МПХ 08.237-2001 «Методика поверки (калибровки)  спектрометров оптических эмиссион-

ных»  

25 МПХ 08.399-2002 «Методика поверки (калибровки)  анализаторов серы, углерода, азота, 

кислорода, водорода»  

 


