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НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ 

 

 
Сталь та чавун  

Методи визначення кремнію 

 

Steel and iron 

Methods for determination of silicon 

_______________________________________________________________ 
 
 

Чинний від ____________ 
 
 
1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 
 
 
Цей стандарт установлює методи визначення масової частки кремнію: 

гравіметричний (від 0,1 % до 7,0 %) та фотометричний(від 0,01% до 1,0 %) в 

сталі та чавуні. 

 
 
2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

 
 
У цьому стандарті є посилання на такі національні нормативні 

документи: 

ДСТУ 4221-2003 Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови 

ДСТУ 7237:2011 Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. 

Загальні вимоги та номенклатура видів захисту 

ДСТУ1) Чавун, сталь, феросплави, хром, марганець металеві. Загальні 

вимоги до методів аналізу 

 
 
 
3 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ 
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3.1 Загальні вимоги до методів аналізу згідно з ДСТУ1). 

3.2 Норми точності й нормативи контролю точності визначення масової 

частки кремнію наведено у розділі 6. 

 
 
4 ГРАВІМЕТРИЧНИЙ МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ МАСОВОЇ ЧАСТКИ 

КРЕМНІЮ ВІД 0,1 % ДО 7,0 % 

 
 
4.1 Суть методу 

Метод ґрунтується на виділенні кремнію у вигляді полімеризованої 

кремнієвої кислоти з кислого розчину, її дегідратації, прожарюванні до 

діоксиду кремнію та видаленні у вигляді фториду кремнію. 

Масу кремнію визначають за різницею між масою осаду до та після 

оброблення фтористоводневою кислотою. 

 
 
4.2 Апаратура, реактиви та розчини 

 
 
Піч муфельна будь-якого типу, що забезпечує нагрівання до 

температури 1000оС. 

Кислота соляна - згідно з чинною нормативною документацією (НД) і 

розведена 1:1 та 1:20. 

Кислота сірчана - згідно з чинною НД і розведена 1:1, та 1:4. 

Кислота азотна - згідно з чинною НД. 

Кислота хлорна, ч.д.а. або х.ч. 

Кислота фтористоводнева згідно з чинною НД. 

Амоній роданистий - згідно з чинною НД, розчин з масовою 

концентрацією 50 г/дм3. 

Тигель платиновий - згідно з чинною НД. 

 



ДСТУ  

 3 

 

4.3 Аналізування 

 

 

4.3.1 Наважку сталі або чавуну залежно від масової частки кремнію та 

відповідно до таблиці 1 вміщують у стакан місткістю (250 – 300) см3 та 

виконують розчинення наважки й виділення кремнієвої кислоти одним із 

наведених нижче методів. 

Таблиця 1 

Масова частка кремнію, % 
 

Наважка проби, г 
 

Від 0,1 до 0,5 включ. 2,0 

Понад 0,5 » 2,0 » 1,0 

» 2,0 » 3,0 » 0,5 

» 3,0 » 7,0 »  0,25 

 

4.3.2 Сірчанокислотний метод (для проб, які містять до 0,5 % 

вольфраму й до 10 % хрому) 

У стакан із наважкою додають (25 – 40) см3 сірчаної кислоти, 

розведеної 1:4, накривають стакан годинниковим склом (далі скло) і 

нагрівають до повного розчинення проби, обережно додають краплями 

азотну кислоту до припинення спінювання і випарюють вміст стакана до 

появи білих парів сірчаної кислоти та нагрівають ще (3 - 5) хв. Якщо наважка 

не розчиняється в сірчаній кислоті, її розчиняють в (30-50) см3 суміші соляної 

та азотної кислот у співвідношенні 3:1. Потім доливають (40 – 60) см3 сірчаної 

кислоти, розведеної 1:4, і випарюють вміст стакана до появи білих парів 

сірчаної кислоти. 

Після розчинення наважки знімають скло, обмивають його водою над 

стаканом, додають 20 см3 сірчаної кислоти, розведеної 1:1, і випарюють вміст 

стакана до появи білих парів сірчаної кислоти, яким дають виділятися 

протягом (5 – 8) хв. Якщо проба містить велику кількість хрому час виділення 

парів сірчаної кислоти скорочують до (2-3) хв.    



ДСТУ  

 4 

Стакан знімають з плити, охолоджують й обережно по стінках стакана 

додають (10 – 20) см3 соляної кислоти, злегка перемішуючи вміст. Через (4 – 

5) хв додають (100 – 150) см3 гарячої води й нагрівають, перемішуючи, до 

розчинення солей. Осад відразу відфільтровують на фільтр «біла стрічка», 

який містить невелику кількість беззольної фільтропаперової маси, й 

промивають гарячою соляною кислотою, розведеною 1:20, до негативної 

реакції промивної води на залізо (проба з розчином роданистого амонію), а 

потім (3 – 5) разів гарячою водою. Фільтр з осадом зберігають. 

Фільтрат разом з промивною водою переносять у той самий стакан, у 

якому виконували розчинення, і додатково виділяють кремнієву кислоту, 

виконуючи операції випарювання розчину й фільтрування осаду, як 

зазначено вище. 

Фільтри з основним і додатково виділеним осадами вміщують у 

платиновий тигель, висушують, озолюють і прожарюють за температури 

1000°С - 1100°С до сталої маси. Після цього тигель з осадом охолоджують в 

ексикаторі та зважують. Осад змочують (3 – 5) краплями води, підливаючи її 

по стінках тигля, додають (6 – 7) крапель сірчаної кислоти, розведеної 1:1, (за 

наявності в осаді оксидів вольфраму, ніобію та ін. добавляють (12 - 15) 

крапель сірчаної кислоти, розведеної 1:1). Потім додають (3 – 6) см3 

фтористоводневої кислоти. Вміст тигля обережно, не допускаючи кипіння, 

випарюють до припинення виділення білих парів сірчаної кислоти. Далі 

тигель прожарюють за температури 1000°С - 1100 °С до сталої маси, 

охолоджують в ексикаторі та зважують (якщо в пробі міститься більше ніж 

0,5% вольфраму, осад у тиглі прожарюють за температури 7000С -8000С).  

Одночасно з аналізуванням виконують контрольний дослід на 

забруднення реактивів. 

4.3.3 Сірчаносолянокислотний метод 

У стакан із наважкою додають (30 – 50) см3 соляної кислоти, розведеної 

1:1, накривають стакан склом і нагрівають до розчинення проби. Після 

розчинення наважки до розчину обережно додають краплями азотну кислоту 
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до припинення спінювання, знімають скло, обполіскують його теплою водою 

та випарюють вміст стакана насухо. 

Охолоджений сухий залишок змочують 20 см3 сірчаної кислоти, 

розведеної 1:1, нагрівають до появи білих парів сірчаної кислоти, яким дають 

виділятися протягом (3 – 5) хв. Стакан знімають із плити, охолоджують, 

обережно додають по стінках стакана 15 см3 соляної кислоти, злегка 

перемішуючи вміст стакана. Через (3 – 5) хв доливають (120 – 130) см3 

гарячої води та нагрівають до розчинення солей. Далі виконують 

аналізування, як зазначено в 4.3.2. 

4.3.4 Хлорнокислотний метод 

У стакан із наважкою додають (30 – 40) см3 соляної кислоти, розведеної 

1:1, накривають стакан склом і нагрівають до розчинення проби. Після 

розчинення наважки до розчину обережно додають краплями азотну кислоту 

до припинення спінювання. Якщо проба не розчиняється в соляній кислоті, то 

її розчиняють у (30 – 40) см3 суміші соляної кислоти та азотної кислоти в 

співвідношенні 3:1.  

Після розчинення наважки вміст стакана охолоджують, знімають скло й 

обполіскують його теплою водою, додають (20 -30) см3 хлорної кислоти й 

випарюють до появи білих парів хлорної кислоти. Стакан накривають склом і 

продовжують випарювати протягом (15 – 20) хв.  

Вміст стакана охолоджують, доливають (100 – 150) см3 гарячої води, 

злегка перемішуючи вміст стакана, і нагрівають до розчинення солей за 

температури (60 – 70) °С протягом (4 – 6) хв. Якщо розчинення солей 

уповільнено, додають (15 – 20) см3 соляної кислоти. Осад відразу 

відфільтровують на фільтр «біла стрічка», який містить невелику кількість 

беззольної фільтропаперової маси, й промивають гарячою соляною 

кислотою, розведеною 1:20, до негативної реакції промивної води на залізо 

(проба з розчином роданистого амонію), а потім (3 – 5) разів гарячою водою. 

Фільтр з осадом зберігають. 
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Фільтрат разом з промивною водою переносять у той самий стакан, у 

якому виконували розчинення,розчин випарюють до появи білих парів 

хлорної кислоти і додатково виділяють кремнієву кислоту, виконуючи 

операції випарювання розчину й фільтрування осаду, як зазначено вище. 

Далі виконують аналізування, як наведено в 4.3.2. 

 
 
4.4 Опрацювання результатів 

 
 
4.4.1 Масову частку кремнію X1, у відсотках, обчислюють за формулою: 

    
m

mmmm
X

1004674,04321
1


 ,    (1) 

де     т1 — маса тигля з осадом діоксиду кремнію, г; 

т2 — маса тигля із залишком після оброблення фтористоводневою 

кислотою, г; 

т3 — маса тигля з осадом контрольного досліду, г; 

т4 — маса тигля із залишком контрольного досліду після оброблення 

фтористоводневою кислотою, г;  

т - маса наважки аналізованої проби, г; 

0,4674 — коефіцієнт перерахування діоксиду кремнію на кремній. 

 
 
5 ФОТОМЕТРИЧНИЙ МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ МАСОВОЇ ЧАСТКИ 

КРЕМНІЮ ВІД 0,01 % ДО 1,0 % 

 
 
5.1 Суть методу 

 
 
Метод ґрунтується на утворенні жовтої кремнемолібденової 

гетерополікислоти в слабокислому середовищі (рН 1,3 - 1,5) з подальшим 

відновленням цієї сполуки аскорбіновою кислотою або тіосечовиною в 

присутності каталізатора сірчанокислої міді до кремнемолібденової сині й 
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вимірюванні оптичної густини забарвленого розчину за довжини хвилі 810 нм 

або в інтервалі довжин хвиль (600 – 650) нм. 

Заважаючий вплив фосфорномолібденового комплексу усувають 

додаванням щавлевої кислоти. Миш’яково-молібденовий комплекс 

утворюється тільки за температури кипіння розчину. 

Метод застосовується для визначення кремнію в чавунах і сталях, що 

містять не більше ніж 3% вольфраму та 2% ніобію. 

 

 

5.2 Апаратура, реактиви та розчини 

Спектрофотометр або фотоелектроколориметр. 

Кислота сірчана - згідно з чинною НД, розведена 1:1, 1:3, 1:8. 

Кислота соляна - згідно з чинною НД і розведена 1:1, 1:20. 

Кислота азотна – згідно з чинною НД. 

Кислота щавлева - згідно з чинною НД, розчин з масовою 

концентрацією 80 г/дм3. 

Натрій вуглекислий - згідно з чинною НД. 

Калій вуглекислий - натрій вуглекислий - згідно з чинною НД. 

Амоній молібденовокислий - згідно з чинною НД, 

перекристалізований, розчин з масовою концентрацією 50 г/дм3. 

Перекристалізацію молібденовокислого амонію виконують таким чином: 

250 г молібденовокислого амонію розчиняють у 400 см3 води за температури 

від 70 °С до 80 °С. Гарячий розчин фільтрують на фільтр «синя стрічка» в 

стакан, що містить 300 см3 етилового спирту. Розчин охолоджують до 

кімнатної температури, дають осаду молібденовокислого амонію відстоятися 

протягом години та відфільтровують на воронку Бюхнера з фільтром «біла 

стрічка». Кристали промивають 2 – 3 рази етиловим спиртом порціями (20 – 

30) см3 і висушують на повітрі. 

Спирт етиловий ректифікований - згідно з ДСТУ 4221. 

Залізо карбонільне особої чистоти. 
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Кислота аскорбінова фармакопейна, розчин з масовою 

концентрацією 50 г/дм3, свіжоприготований. 

Тіосечовина - згідно з  чинною НД, розчин з масовою концентрацією  

100 г/дм3. 

Мідь сірчанокисла (II) 5-водна - згідно з чинною НД, розчин масовою 

концентрацією 4 г/дм3 у сірчаній кислоті, розведеній 1:3. 

Натрію гідроксид згідно з чинною НД, розчин з масовою концентрацією 

100 г/дм3. 

Кремнію (IV) оксид (діоксид кремнію) - згідно з чинною НД, 

прожарений за температури від 1000°С до 1100°С до сталої маси. 

Інша апаратура і реактиви – відповідно до 4.2. 

Стандартні розчини кремнію 

Розчин А. Наважку діоксиду кремнію масою 0,2140 г вміщують у 

платиновий тигель, додають 2 г безводого вуглекислого натрію чи калію - 

натрію вуглекислого, перемішують, закривають кришкою і сплавляють за 

температури 1000°С - 1100 °С. Тигель з плавом охолоджують, обмивають 

зовнішні стінки тигля водою, вміщують у стакан місткістю (250 -300) см3, 

доливають (50 – 60) см3 води та нагрівають до повного розчинення плаву. 

Розчин кремнієвокислого натрію фільтрують у мірну колбу місткістю 

1 дм3, фільтр промивають (3 – 5) разів гарячою водою та відкидають. Розчин 

у колбі  охолоджують, додають 40 см3 розчину гідроксиду натрію з масовою 

концентрацією 100 г/дм3, доливають водою до позначки й перемішують. 

1 см3 стандартного розчину А містить 0,0001 г кремнію. 

Розчин Б. 50 см3 розчину А вміщують у мірну колбу місткістю 250 см3, 

доливають водою до позначки та перемішують. 

1 см3 стандартного розчину Б містить 0,00002 г кремнію. 

Розчини зберігають у поліетиленовому  або кварцовому посуді. 

Установлення масової концентрації стандартного розчину кремнію А: 

50 см3 стандартного розчину А вміщують у стакан місткістю 200 см3, 

доливають 30 см3 соляної кислоти, розведеної 1:1, і випарюють насухо. 
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Сухий залишок змочують (5 - 7) см3 соляної кислоти і знову випарюють 

насухо.  

Сухий осад нагрівають 1 ч за температури 130°С - 140°С, додають (8 - 

10) см3 соляної кислоти та нагрівають (3 5) хв; доливають 80 – 100 см3 

гарячої води, стакан накривають склом і розчин нагрівають до кипіння, після 

чого фільтрують на фільтр «біла стрічка», який містить невелику кількість 

фільтропаперової маси. Осад промивають (3 – 5) разів гарячим розчином 

соляної кислоти, розведеної 1:20, а потім ще (2 – 3) рази гарячою водою. 

Фільтр з осадом зберігають. 

Фільтрат разом з промивною водою переносять у той самий стакан, у 

якому виконували перше осадження кремнієвої кислоти й знову випарюють 

насухо, додатково виділяючи кремнієву кислоту. Сухий залишок змочують (5 

- 7) см3 соляної кислоти і знову випарюють насухо. Сухий осад нагрівають 1 ч 

за температури 130°С - 140°С, додають (8 - 10) см3 соляної кислоти та 

нагрівають ще (3 - 5) хв, доливають 80 – 100 см3 гарячої води, нагрівають до 

розчинення осаду й доводять розчин у стакані до кипіння. Потім розчин 

фільтрують на фільтр «біла стрічка», який містить невелику кількість 

фільтропаперової маси. Фільтр з осадом промивають (3 – 5) разів гарячим 

розчином соляної кислоти, розведеної 1:20, і (2 – 3) рази гарячою водою.  

Фільтри з основним і додатково виділеним осадами вміщують у 

платиновий тигель, висушують, озолюють і прожарюють за температури 

1000°С - 1100°С до сталої маси. Після цього тигель з осадом охолоджують в 

ексикаторі та зважують. Осад змочують (3 – 5) краплями води, підливаючи її 

по стінках тигля, додають (4 – 5) крапель сірчаної кислоти, розведеної 1:1, 

додають (3 – 5) см3 фтористоводневої кислоти. Вміст тигля обережно, не 

допускаючи кипіння, випарюють до припинення виділення білих парів 

сірчаної кислоти. Далі тигель прожарюють за температури 1000°С – 1100 °С 

до сталої маси, охолоджують в ексикаторі й зважують  

Масову концентрацію стандартного розчину Т, виражену в грамах 

кремнію на 1 см3 розчину, обчислюють за формулою: 
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V

mmmm
T

1004674,04321 
 ,    (2) 

де     V – об'єм  стандартного розчину кремнію, взятий для аналізу, см3; 

т1 – маса тигля з осадом діоксиду кремнію до оброблення  

фтористоводневою кислотою, г;  

т2 – маса тигля із залишком після оброблення фтористоводневою  

кислотою, г; 

т3 – маса тигля з осадом контрольного досліду до оброблення  

фтористоводневою кислотою, г; 

т4 – маса тигля із залишком контрольного досліду, після оброблення  

фтористоводневою кислотою, г;  

т – маса наважки проби, г; 

0,4674 – коефіцієнт перерахування діоксиду кремнію на кремній. 

 
 
5.3 Аналізування 

 
 
5.3.1 Наважку сталі або чавуну, залежно від масової частки кремнію та 

відповідно до таблиці 2, вміщують у стакан або конічну колбу місткістю 100 

см3. Для розчинення низьколегованих сталей додають (10– 15) см3 сірчаної 

кислоти, розведеної 1:8, і нагрівають на водяній бані, не допускаючи кипіння 

розчину (допустимо використовувати електроплиту з низькотемпературним 

нагріванням). 

Таблиця 2 

Масова частка кремнію % Маса наважки, г Аліквотна частина 
розчину, см3 

Від 0,01 до 0,05 включ. 0,5 10 

Понад 0,05 » 0,10 » 0,3 10 

» 0,1 » 0,5 » 0,2 5 

» 0,5 » 1,0 » 0,1 5 

 
Після розчинення наважки до розчину обережно додають краплями 

азотну кислоту до припинення спінювання розчину й у надлишок (1 – 2) 
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краплі. Стінки колби обмивають невеликою кількістю води й розчин 

продовжують нагрівати (3 – 5) хв, не допускаючи кипіння, до повного 

видалення оксидів азоту. 

Якщо наважка не розчиняється в сірчаній кислоті, її розчиняють в (10-

20) см3 суміші соляної та азотної кислот у співвідношенні 1:1 чи 3:1 або в 

суміші азотної і соляної кислот 1:6 чи 1:8. Накривають стакан чи колбу склом 

та нагрівають до розчинення наважки, не допускаючи кипіння розчину. Потім 

додають 10 см3 води і кип’ятять розчин (2 – 3) хв до видалення оксидів азоту. 

Розчин фільтрують на фільтр «біла стрічка» у мірну колбу місткістю 100 

см3 і промивають осад на фільтрі (3 – 4) рази невеликими порціями гарячої 

води.  Фільтр з осадом вміщують у платиновий тигель, висушують, озолюють 

і прожарюють за температури 900°С - 1000°С. Потім тигель з осадом 

охолоджують в ексикаторі, додають 0,5 г вуглекислого натрію або калію-

натрію вуглекислого та сплавляють за температури 10000С -11000С. Тигель 

охолоджують, обмивають зовнішні стінки тигля водою, вміщують у стакан 

місткістю 200 см3 та вилуговують плав у (20-25) см3 гарячої  води при 

нагріванні. Розчин охолоджують і приєднують до основного фільтрату у 

мірній колбі місткістю 100 см3. Вміст колби доливають водою до позначки та 

перемішують. Отриманий розчин фільтрують на сухий фільтр «біла стрічка» 

в конічну колбу місткістю 100 см3, відкидають перші порції фільтрату, 

попередньо обполоснувши їм колбу.  

Дві аліквотні частини розчину відповідно до таблиці 2 вміщують у дві 

мірні колби місткістю 50 см3 (за масової частки кремнію (0,01 - 0,05) %) або 

100 см3 (за масової частки кремнію більше ніж 0,05 %), в одну з них додають 

10 см3 розчину молібденовокислого амонію, перемішують і витримують 15 хв 

для утворення жовтої молібденовокремнієвої гетерополікислоти. Потім у 

колби додають суворо в установленому порядку, перемішуючи після 

додавання кожного реактиву: 10 см3 сірчаної кислоти, розведеної 1:3, 5 см3 

розчину щавлевої кислоти, 5 см3 розчину аскорбінової кислоти, доливають 

водою до позначки та перемішують.  
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Оптичну густину забарвленого розчину вимірюють через 30 хв на 

спектрофотометрі за довжини хвилі 810 нм або на фотоелектроколориметрі 

зі світлофільтром, що має максимум пропускання в інтервалі довжин хвиль 

(600 – 650) нм. Як розчин порівняння застосовують другу аліквотну частину 

розчину аналізованої проби, до якої додано всі реактиви за винятком 

молібденовокислого амонію. 

Для відновлення жовтої форми молібденовокремнієвої 

гетерополікислоти допустимо використовувати тіосечовину в присутності 

сірчанокислої міді. У цьому разі після витримування розчину протягом 15 хв у 

колби додають 10 см3 розчину сірчанокислої міді, перемішують, додають 5 

см3 розчину тіосечовини, доливають водою до позначки і знову перемішують.  

Оптичну густину вимірюють через (3 – 5) хв, як зазначено вище. Як 

розчин порівняння використовують другу аліквотну частину розчину 

аналізованої проби, до якої додано всі реактиви, за винятком 

молібденовокислого амонію. Одночасно з аналізуванням виконують 

контрольний дослід на забруднення реактивів. 

Від значення оптичної густини аналізованого розчину віднімають 

значення оптичної густини розчину контрольного досліду. 

Масу кремнію визначають за градуювальним графіком. 

5.3.2 Побудова градуювального графіка 

5.3.2.1 За масової частки кремнію (0,01 – 0,05) % 

У сім конічних колб місткістю 100 см3 вміщують 0,1 г карбонільного 

заліза. У шість із них додають послідовно 2; 4; 6; 9; 12; 15 см3 стандартного 

розчину Б, що відповідає 0,00004; 0,00008; 0,00012; 0,00018; 0,00024; 

0,00030 г кремнію. Сьома колба слугує для проведення контрольного 

досліду. 

У всі колби додають (10 – 15) см3 розчину сірчаної кислоти, розведеної 

1:8, і далі виконують аналізування, як зазначено в 5.3.1. 

5.3.2.2 За масової частки кремнію (0,05 – 1,0) % 
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У сім конічних колб місткістю 100 см3 вміщують (0,1 – 0,3) г 

карбонільного заліза залежно від наважки аналізованої проби. У шість із них 

послідовно додають 1; 3; 5; 7; 10; 12 см3 стандартного розчину А, що 

відповідає 0,0001; 0,0003; 0,0005; 0,0007; 0,0010; 0,0012 г кремнію. Сьома 

колба слугує для виконання контрольного досліду. 

У всі колби додають (10 – 15) см3 розчину сірчаної кислоти, розведеної 

1:8 і далі виконують аналізування, як зазначено в 5.3.1. 

За знайденими значеннями оптичної густини та відповідними до них 

значеннями маси кремнію будують градуювальний графік. Допустимо 

будувати градуювальний графік у координатах оптична густина - масова 

частка кремнію. 

 
 
5.4 Опрацювання результатів  

 
 
5.4.1 Масову частку кремнію X2, у відсотках, обчислюють за формулою: 

m

m
X

1001
2


 ,     (3) 

де    т1 — маса кремнію в аналізованій пробі, визначена за градуювальним 

графіком, г;  

т — маса наважки аналізованої проби, г. 

 
 
 
 
 
6 НОРМИ ТОЧНОСТІ 

 
 
6.1 Норми точності та нормативи контролю точності визначення масової 

частки кремнію наведено у таблиці 3. 

Таблиця 3 

У відсотках 
Масова частка кремнію Границя Допустима розбіжність 
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допустим
ої 
похибки 
результа
тів 
аналізу, 
Δ 

двох 
середніх 
результаті
в аналізу, 
виконаних 
у різних 
умовах, D2  

двох 
паралельни
х 
визначень, 
d2 

трьох 
паралель
них 
визначень
, d3 

результатів 
аналізу 
стандартног
о зразка від 
атестованог
о значення, 
δ 

Від 0,010 до 0,020 включ. 0,003 0,004 0,003 0,004 0,002 
Понад 0,020 « 0,050 « 0,005 0,006 0,005 0,006 0,003 

« 0,05 « 0,10 « 0,008 0,010 0,008 0,010 0,005 
« 0,1 « 0,2 « 0,016 0,020 0,016 0,020 0,010 
« 0,2 « 0,5 « 0,022 0,030 0,025 0,030 0,016 
« 0,5 « 1,0 « 0,03 0,04 0,03 0,04 0,02 
« 1,0 « 2,0 « 0,06 0,08 0,06 0,08 0,04 
« 2,0 « 5,0 « 0,08 0,10 0,08 0,10 0,05 
« 5,0 « 7,0 « 0,10 0,14 0,12 0,14 0,08 

 
 

7 ВИМОГИ ДО КВАЛІФІКАЦІЇ ОПЕРАТОРА 
 
 
7.1 До роботи з устаткованням допускають осіб, які вивчили методику 

виконання вимірювань, інструкції з експлуатації устатковання, правила 

експлуатації електроустановок, пройшли відповідний інструктаж і допущені 

до роботи в установленому на підприємстві (організації) порядку. 

 
 
8 ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ 
 
 
8.1 Під час аналізування треба дотримуватися вимог щодо безпеки, 

виробничої санітарії й охорони навколишнього середовища, викладених в 

інструкціях, що діють у хімічних лабораторіях і розроблених на підставі ДСТУ 

7237 та чинної нормативної документації. 

8.2 ЗАСТОРОГА! Особливу увагу слід звернути на вибухонебезпечність 

хлорної кислоти у присутності аміаку, сполук азоту й будь-яких органічних 

матеріалів. 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

До першої редакції проекту національного стандарту України 

ДСТУ «Сталь та чавун. Методи визначення кремнію» 

 

1 Підстава розроблення проекту національного стандарту 

1.1 Закон України «Про стандартизацію». 

1.2 Програма робіт з національної стандартизації на 2017 рік. ( тема 394.2.1.1-2017).  

1.3 Програма діяльності Кабінету Міністрів України, затверджена Постановою КМУ від 

09.12.2014 р. № 695 і схвалена Постановою Верховної Ради України від 11.12.2014 р. № 26-VIII про 

зупинення дії стандартів колишнього СРСР, розроблених до 1992 року. 

1.4 Наказ ДП «УкрНДНЦ» № 175 від 10.12.2015 р. «Про скасування міждержавних 

стандартів в Україні, які розроблені до 1992 року». 

1.5 Наказ Держспоживстандарту України від 5 червня 2007 року № 123 «Про закріплення 

міждержавних стандартів за технічними комітетами стандартизації України». 

1.6 Договір № 217/ від 02.12.2016 р. на виконання роботи за темою «Розробка національних 

стандартів на методи аналізу сталі та чавуну на заміну міждержавних, розроб-лених до 1992 року» 

між підприємствами металургійної та машинобудівної галузей України та ДП «УкрНТЦ 

«ЕНЕРГОСТАЛЬ». 

1.7 Проект національного стандарту розроблений у відповідності з вимогами технічного 

завдання, узгодженого з замовниками.  
 
2 Термін розроблення  

початок – січень 2017 р. 

закінчення – грудень 2017 р. 
 
3 Призначеність і завдання національного стандарту 

3.1 Призначенння стандарту – впровадження сучасних методів визначання масової частки 

кремнію в сталі та чавуні з метою забезпечення їх відповідності національним, міжнародним і 

європейським стандартам та об’єднання двох міждержавних стандартів  

ГОСТ 2604.3-84 і ГОСТ 12346-84. 

3.2 Впровадження стандарту, що розроблюється з урахуванням сучасних загальних та 

метрологічних вимог щодо проведення методів виконання вимірювань масової частки кремнію, 

дозволить підвищити точність та достовірність результатів аналізу сталі та чавуну і буде сприяти 

вдосконаленню методів контролю показників якості при розробленні, випуску та споживанні 

металопродукції підприємствами металургійної та машинобудівної промисловості України, що в 

свою чергу сприятиме усуненню технічних бар’єрів у торгівельно-економічній та науково-

технічній співпраці країн – європейського співтовариства і світової економіки, особливо під час 

створення зони вільної торгівлі. 
 
4 Характеристика об’єкта стандартизації 

4.1 Стандарт відноситься до категорії національних стандартів до розділу «Методи 

контролювання» та входить до системи забезпечення єдності вимірювань на підприємствах 

України і спрямований на забезпечення достовірного визначення хімічного складу сталі та чавуну.  

Проект стандарту розроблюється на зміну двох чинних міждержавних стандартів 

ГОСТ 12346-78 «Стали легированные и высоколегированные. Методы определения кремния» та 

ГОСТ 2604.3-84 «Чугун легированный. Методы определения кремния»,чинність яких встановлено 

до 01.01.2018 року.  

На теперішній час ці стандарти є технічно застарілими і не відповідають вимогам 

міжнародних та європейських стандартів тому потребують внесення сучасних загальних та 

метрологічних вимог. 

4.2 Стандарт, що розроблюється є уніфікований і встановлює сучасні методи визначання 

масової частки кремнію в сталі та чавуні. До проекту стандарта включено три гравіметричних 

методи визначення кремнію - сірчанокислотний, сірчаносолянокислотний й хлорнокислотний (від 

0,1% до 7,0%) та фотометричний метод (від 0,01% до 1,0%), що ґрунтується на утворенні жовтої 
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кремнемолібденової гетерополікислоти в слабокислому середовищі з подальшим відновленням 

цієї сполуки аскорбіновою кислотою або тіосечовиною в присутності каталізатора сірчанокислої 

міді до кремнемолібденової сині й вимірюванні оптичної густини забарвленого розчину.  

4.3 Проект стандарту розроблений з урахуванням вимог національних стандартів: ДСТУ 

3651.1-97 «Метрологія. Похідні одиниці фізичних величин міжнародної системи одиниць та 

позасистемні одиниці» 

ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-1:2005 «Точність (правильність та прецизійність) методів та 

результатів вимірювання. Частина 1. Основні положення та визначення (ГОСТ ИСО 5725-1-2002, 

ІDТ)» 

ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-2:2005 «Точність (правильність та прецизійність) методів та 

результатів вимірювання. Частина 2. Основний метод визначення повторюваності і 

відтворюваності стандартного методу вимірювання (ГОСТ ИСО 5725-2-2003, ІDТ)» 

ДСТУ ГОСТ ИСО 5725-3:2005 «Точність (правильність та прецизійність) методів та 

результатів вимірювання. Частина 3. Проміжні показники прецизійності стандартного методу 

вимірювання (ГОСТ ИСО 5725-3-2003, ІDТ)» 

ДСТУ-Н РМГ 61:2006 «Метрологія. Показники точності, правильності, прецизійності 

методик кількісного хімічного аналізу. Методи оцінки (РМГ 61-2003, ІДТ)» 

4.4 Проект стандарту складається з таких розділів: 

- сфера застосування;  

- нормативні посилання;  

- загальні вимоги; 

- гравіметричний метод визначення масової частки кремнію від 0,1% до 7,0%; 

- фотометричний метод визначення масової частки кремнію 0,01% до 1,0%; 

- норми точності та нормативи контролю точності ; 

- вимоги до кваліфікації оператора; 

- вимоги щодо безпеки. 

4.5 В розділах проекту стандарта наведені вимоги до відбору та підготовки проб до аналізу; 

вимоги до лабораторного та мірного посуду, до засобів вимірювальної техніки, хімічних реактивів 

і розчинів, що використовуються під час аналізування; викладені вимоги до процедури 

проведення аналізу, умови побудови градуювального графіку, опрацювання результатів; контролю 

похибки результатів аналізу, кваліфікації оператора та техніки безпеки.  
 

5 Взаємозв’язок з іншими національними стандартами  

Стандарт взаємопов’язаний зі стандартами, що встановлюють технічні вимоги до 

металопродукції та методів аналізу її хімічного складу. 

Розроблення цього стандарту не призведе до перегляду чи скасуванню всіх взаємозв’язаних 

стандартів. 

 

6 Джерела інформації:  
ДСТУ 1.2:2015 «Національна стандартизація. Правила проведення робіт з національної 

стандартизації» 

ДСТУ 1.5:2015 «Національна стандартизація. Правила розроблення, викладання та 

оформлення національних нормативних документів» 

ГОСТ 8.010-99 «ГСИ Методики выполнения измерений. Общие положения» 

ГОСТ 12346-78 «Стали легированные и высоколегированные. Методы определения 

кремния» 

 ГОСТ 2604.3-84 «Чугун легированный. Методы определения кремния» 

ДСТУ 3842-99 (ISO 4829-1-86, ISO 4829-2-88) «Сталь та чавун. Методи визначення 

кремнію» 

ДСТУ EN ISO 439:2014 Сталь та чавун. Визначення вмісту загального кремнію. 

Гравіметричний метод (EN ISO 439-2010, IDT) 

ДСТУ-П ISO/TR 17055:2010 Сталь. Визначення кремнію методом атомно-емісійної 

спектрометрії з індуктивно зв'язаною плазмою (ISO/TR 17055:2002, IDT). 
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ISO/IEC GUIDE 99:2007(E/R) «International vocabulary of metrology — Basic and general 

concepts and associated terms (VIM)» (Руководство ISO/IEC 99:2007 «Международный словарь по 

метрологии. Основные и общие понятия и соответствующие термины VIM)»). 
 
7 Дата набуття чинності 

7.1 Набуття чинності стандарту – 01.01.2019 року.  

7.2 Упровадження стандарту фактично не потребує спеціальних підготовчих заходів і може 

бути здійснено безпосередньо після затвердження. 

7.3 Стандарт має бути переглянутий з періодичністю 5 років. 
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