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Н А Ц І О Н А Л Ь Н И Й  С Т А Н Д А Р Т  У К Р А Ї Н И  

С Т А Л Ь ,  Ч А В У Н  Т А  С П Л А В И  

В І Д Б І Р  Т А  Г О Т У В А Н Н Я  П Р О Б  Д Л Я  В И З Н А Ч Е Н Н Я  
 Х І М І Ч Н О Г О  С К Л А Д У   

 
STEEL, IRON AND ALLOYS.  

SAMPLING FOR DETERMINATION OF CHEMICAL COMPOSITION 

___________________________________________________________________________ 

Чинний від __________ 

 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

 
Цей стандарт встановлює методи відбору та готування проб для 

визначення хімічного складу сталі, чавуну, сплавів і готової продукції. 
Відбір і готування проб для визначення хімічного складу труб зі сталей і 

сплавів викладені в ДСТУ 3124, відбір і готування зразків для визначення 

вмісту кисню, азоту та водню – ДСТУ EN ISO 142841. 

 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

 
У цьому стандарті наведені посилання на такі національні стандарти: 
ДСТУ 3124-95 Труби зі сталі і сплавів. Відбір та готування проб для 

визначення хімічного складу. Основні положення 
ДСТУ EN ISO 14284-2014 Сталь та чавун. Відбір та готування проб для 

визначення хімічного складу 
Примітка. Чинність стандартів, на які є посилання в цьому стандарті, 

перевіряють згідно з офіційними виданнями національного органу 
стандартизації – каталогом національних нормативних документів та 
щомісячними інформаційними покажчиками національних стандартів. 

Якщо стандарт, на який є посилання, замінено новим або до нього внесено 
зміни, треба застосовувати новий стандарт, враховуючи всі внесені зміни. 

 

3 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ 

 
3.1 Проба – кількість матеріалу, відібраного для визначення його хімічного 

складу.  
3.2 Пробу відбирають у вигляді:  
- стружки,  
- твердого зразка, 

                                                 
1 ДСТУ  розроблюється методом перекладу 
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- пресованого зразка, 
- переплавленого зразка. 
 

4 ВІДБІР ТА ГОТУВАННЯ ПРОБ ЧАВУНУ 

 
4.1 Для визначення хімічного складу рідкого чавуну від кожного випуску з 

печі при рівномірному струмені з жолоба відбирають три проби: на початку, у 
середині й наприкінці випуску. 

4.2 З кожного ковша при зливі металу відбирають три проби: після зливу 
близько 1/4, 1/2 і 3/4 ковша. 

4.3 Пробу відбирають ложкою або пробовідбірником зануренням у рідкий 
метал або під струменем металу. 

4.4 Маса проби для хімічного аналізування має бути 0,1-1 кг, для 
спектрального аналізування – не менше, ніж 0,05 кг. 

4.5 Метал заливають у виливниці. Конструкція і розміри виливниць для 
хімічного аналізування наведені на рисунках 1-6, для спектрального 
аналізування – рис. 1, 7 рекомендованого додатка 1. 

Допускається застосовувати інші виливниці, що забезпечують необхідну 
точність результатів аналізування. 

4.6 При заливанні не допускається недолив, перелив, розбризкування та 
розливання металу, переривання струменя. 

4.7 Проба в виливницях повинна застигати спокійно. 
4.8 Після охолодження пробу витягають із форми, маркірують номером 

печі, випуску й ковша (при розливанні чавуну в чушки). 
4.9 Проба має бути без раковин, тріщин, спаїв і шлакових включень. Пробу 

для хімічного аналізування допускається відпалювати. 
4.10 Поверхню проби в місцях відбору стружки або шматків ретельно 

очищають від піску, оксидів і ливарної корки. Пробу для спектрального 
аналізування заточують на площину. На обробленій поверхні не 
допускаються видимі неозброєним оком раковини, тріщини, шлакові 
включення і кольори мінливості. 

4.11 Для відбору проби у вигляді стружки застосовують свердла з кутом 
ріжучих кромок 120° зі швидкорізальної сталі або із твердого сплаву 
діаметром 10 - 20 мм. 

4.12 Стружку відбирають свердлінням з невеликою швидкістю в середній 
частині проби, не допускаючи утворення пилу. Свердління проводять без 
охолодження свердла. Стружка має бути товщиною не більше 0,4 мм. 
Стружка має бути цільною та компактною для того, щоб запобігти кришення 
та втрати графіту. 

4.13 Пробу чавуну, що не піддається свердлінню, розбивають і 
відокремлюють дрібні шматки від поверхні відколу. 

4.14. Від кожної проби відбирають однакову масу чавуну. 
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Проби у вигляді шматка або стружки подрібнюють до розміру зерна не 
більше 0,2 мм, після чого поєднують, усереднюють і квартуванням 
скорочують до маси не менше 20 г. 

Для чавуну, призначеного на експорт, маса проби має бути не менше 100 г. 
4.15. При заливанні рідкого металу в виливниці (рисунок 7) допускається 

для хімічного аналізування використовувати пробу у вигляді стрижнів або 
дисків. При відбиранні з ковша трьох проб подрібнюють однакові за масою 
або розміром шматочки трьох стрижнів. Для спектрального аналізування 
використовують пробу у вигляді дисків. 

4.16. Підготовлену для хімічного аналізування пробу вміщують у ємність, 
що закривається. 

4.17. Пробу для визначення хімічного складу зберігають 3 місяці. 
Допускається встановлювати інший строк зберігання проби при застосуванні 
чавуну на підприємстві. 

4.18. При визначенні хімічного складу чавуну у чушках кількість чушок, що 
відбирають, регламентується в нормативній документації на конкретну 
продукцію. 

4.19. При відбиранні проб чавуну в чушках, призначеного для експорту, зі 
штабеля або вагона відбирають не менше однієї чушки від кожних 3 т. 

4.20. Відібрані чушки маркірують, вказуючи номер штабеля або вагона. 
4.21. Поверхню чушок у місцях відбору проби ретельно очищають від піску, 

шлаків і ливарної корки. Пробу у вигляді стружки відбирають від бічної 
поверхні, очищеної по п. 1.10, під прямим кутом до довгої осі чушки. Стружку, 
отриману після свердління на глибину 4-6 мм, відкидають, закінчують 
свердління на такій самій відстані від протилежної сторони чушки. Для 
аналізування використовують стружку, зібрану після свердління на глибину 
більше 4-6 мм і приготовлену відповідно до пп. 1.12 і 1.14. Пробу для 
аналізування чавуну, що не піддається свердлінню, відбирають і готовлять 
відповідно до пп. 1.13 і 1.14. 

 

5. ВІДБІР ТА ГОТУВАННЯ КОВШОВИХ ПРОБ СТАЛІ ТА СПЛАВІВ 

 

5.1. Для визначення хімічного складу плавки сталей і сплавів відкритої 
виплавки від кожного ковша відбирають одну-три проби. Дві проби 
відбирають після розливання приблизно половини металу ковша. Одну пробу 
відбирають, якщо є можливість використати метал проби, що залишився, для 
повторного аналізування. Другу пробу відбирають для повторного 
аналізування. 

Три проби відбирають після зливу 1/4, 1/2 і 3/4 ковша. 
Під час виливки злитків, що складаються з однієї й більше плавок, проби 

відбирають на початку або кінці розливання кожного ковша. При розливанні 
плавок невеликої маси в один сифон проба відбирається на початку або 
наприкінці розливання. 
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Під час розливання плавок невеликої маси під вакуумом або в захисній 
атмосфері відбирають одну пробу на початку або наприкінці розливання. 

На автоматичних формувальних лініях зі стаціонарним розливанням 
металу з ковшів ємністю до 30 т допускається відбирати проби до початку 
розливання. 

Під час безковшового розливання металу з відкритої індукційної печі 
дозволяється відбирати пробу безпосередньо з тигля печі перед початком 
розливання. 

5.2. Для визначення хімічного складу плавок сталей і сплавів з установок 
безперервного або напівбезперервного розливання відбирають одну пробу в 
середині розливання кожного ковша. Допускається відбирати пробу від 
заготівки, відлитої в середині розливання кожного ковша. На установках, не 
обладнаних проміжним ковшем, допускається відбирати пробу наприкінці 
розливання. На установках, що мають внепічне вакуумування, допускається 
відбирати пробу із кристалізатора. 

5.3. Хімічний склад сталей і сплавів електрошлакового, вакуумно-дугового, 
плазменно-дугового та електронно-променевого переплавлення 
встановлюється по пробі, узятій з ковша вихідної плавки, за винятком 
елементів, вміст яких змінюється під час переплавлення і які встановлені 
нормативною документацією на конкретну продукцію. 

5.4. Для визначення хімічного складу сталі та сплавів вакуумно-индукційної 
виплавки, а також сталі електрошлакового, вакуумно-дугового, електронно-
променевого й плазменно-дугового переплавлення по елементах, вміст яких 
змінюється під час переплавлення і які встановлені нормативною 
документацією на конкретну продукцію, проби відбирають від злитків, 
переробного металу або від готового прокату, як наведено у розділі 3. 

Допускається для визначення хімічного складу сталі й сплавів, 
виплавлених у вакуумних індукційних печах, відбирати пробу металу з тигля 
печі перед початком розливання. 

5.5. Під час електрошлакового переплавлення електродів із двох вихідних 
плавок методом парної комплектації хімічний склад сталі й сплавів 
електрошлакового переплавлення встановлюється як середнє арифметичне 
результатів визначення елементів у пробі вихідних плавок. 

5.6. Пробу відбирають нагрітою ложкою, що наповнюється під струменем, 
або пробницею, що занурюється у рідкий метал. Допускається заливати 
метал у виливниці дроселюваним струменем безпосередньо з ковша. 

Для сталей і сплавів, що важко оброблюються, дозволяється відбір проб 
гранулюванням або у вигляді скрапини. 

5.7. Схеми виливниць для відбору проб і пробниць разового 
пробовідбірного пристрою наведені на рисунках 1 - 3, 5, 8 - 10 додатка 1. 

5.8. Маса проби для хімічного аналізування має бути 0,3 - 2,0 кг, для 
спектрального аналізування - 0,06 - 1,0 кг. Допускається використовувати ту 
саму пробу для хімічного й спектрального аналізування. 
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5.9. Під час розливання металу у виливниці не допускається недоливання 
та переливання, розпліскування та розбризкування металу, переривання 
струменя. 

5.10. Метал у виливницях має застигати спокійно. Для розкислення 
незаспокоєної сталі до проби додають алюміній чистотою не менше 99 % з 
розрахунку його масової частки в пробі не більше 0,2 %. Під час визначення 
алюмінію застосовують сілікокальцій, феросиліцій, феромарганець та інші 
розкислювачі, що містять алюміній. 

5.11. Охолоджені проби металу звільняють із виливниць. Допускається 
прохолоджувати проби обдуванням стислим або вентиляторним повітрям, а 
також у воді. Температура проби перед зануренням у воду не повинна 
перевищувати 500 °С. 

5.12. Пробу маркірують номером плавки, ковша й порядковим номером 
проби. Висота цифр для тавра має бути 5 - 10 мм. Допускається 
застосовувати інші методи маркування проб, що забезпечують її чіткість і 
збереженість. 

5.13. Проба має бути щільною, без тріщин, раковин, видимих шлакових 
включень. На поверхні проби не допускаються заусениці, плівки, пояси від 
переривання струменя під час розливання, наплавок у верхній частині проби. 

5.14. Допускається проби кувати і відпалювати. 
5.15. Поверхня металу в місцях відбору проби у вигляді стружки очищають 

від шлаків, механічних забруднень, окалини. 
5.16. Пробу у вигляді стружки сталі відбирають фрезеруванням, 

обточуванням, струганням усього поперечного перерізу проби, або 
свердлінням середини однієї з бічних поверхонь на глибину до подовжньої 
осі проби. Пробу відбирають без змащення. Допускається для охолодження 
застосовувати дистильовану воду. Поверхня стружки не повинна мати 
кольорів мінливості. 

5.17. Коротку стружку товщиною не більше 0,4 мм ретельно перемішують. 
Підготовлену пробу вміщують у ємність, що закривається. Маса проби має 
бути 20-100 г. 

5.18. Для спектрального аналізування відрізають нижню частину проби на 
відстані 1/3 висоти. Допускається використовувати нерозрізані проби. З 
нижньої частини проби сточують шар товщиною 1,5 - 2,0 мм, а у проб, 
відібраних разовим пробовідбірним пристроєм, з однієї із площин проби 
знімають шар 0,5 - 1,0 мм. 

На обробленій поверхні проби не допускаються видимі неозброєним оком 
раковини, шлакові включення, а також дефекти механічного оброблення, 
тріщини й кольори мінливості. 

5.19. Пробу зберігають не менше 3 місяців. Допускається при застосуванні 
сталей і сплавів на підприємстві встановлювати інший термін зберігання. 
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6. ВІДБІР І ГОТУВАННЯ ПРОБ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ХІМІЧНОГО 
СКЛАДУ ГОТОВОГО ПРОКАТУ 

 
6.1. Хімічний склад плавки сталі й сплавів, за необхідності, визначають по 

пробі, відібраної від злитків, безперервно-литих заготовок, кованого металу 
або прокату. 

Відбір проб проводять від злитка або безперервнолитої заготовки, що 
відповідають середині плавки, свердлінням або вирізкою шматка металу із 
середньої частини злитка на глибину 50-70 мм. 

6.2. Для визначення хімічного складу сталі й сплавів відкритої виплавки 
відбирають не менше трьох одиниць прокату. Від відібраної одиниці прокату 
або кованого металу відбирають одну пробу. 

6.3. Для визначення хімічного складу металу вакуумно-индукційної плавки 
пробу відбирають від одного або декількох злитків, переробних заготовок, 
одиниць готового прокату; для металу вакуумно-дугового й 
електрошлакового переплавлення - від злитків, переробних заготовок або 
одиниць готового прокату, отриманих з металу однієї вихідної плавки 
переплавленням за тим самим режимом. 

Для металу вакуумно-индукційної виплавки й вакуумно-дугового 
переплавлення проби відбирають від верхньої частини, електрошлакового 
переплавлення - від нижньої частини злитка або відповідних їм переробних 
заготовок або готового прокату. Для злитків електрошлакового 
переплавлення, виплавлених бездуговим способом, проби відбираються у 
верхній частині злитка. 

6.4. Пробу у вигляді стружки для хімічного аналізування беруть від проби 
або безпосередньо від контрольованої одиниці прокату, заготовки, злитка. 

Поверхня металу перед відбором стружки для хімічного аналізування 
ретельно очищають від окалини й механічних забруднень. Під час 
зневуглецювання або навуглецювання сталі поверхню зачищають до повного 
видалення зазначених шарів. 

6.5. Для злитків, катаної й кованої заготовки, а також для поковок, 
сортового, фасонного, штабового прокату й безшовних труб стружку 
відбирають одним зі способів: 

- обробленням усього поперечного перерізу прокату або його симетричної 
половини; 

- свердлінням поперечного перерізу уздовж напрямку прокатування на 
відстані ½ радіуса, 1/4 діагоналі від поверхні або 1/2 товщини стінки труби 
відповідно до рисунку 1 обов’язкового додатка 2; 

- свердлінням однієї з бічних поверхонь на глибину до середини проби 
відповідно до рисунку 2 додатка 2; 

- свердлінням поперечного перерізу відповідно до рисунку 3 додатка 2 для 
поковок діаметром або стороною квадрата більше 500 мм. 
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Для прокату малих перерізів допускається свердління наскрізь, при цьому 
у фасонних профілях свердлять у середині ширини полки або 1/4 висоти 
профілю відповідно до рисунку 4 додатка 2. 

Для великих фасонних профілів оброблення всього поперечного перерізу 
може бути замінено свердлінням у різних точках по всьому поперечному 
перерізі з рівномірним розподілом і однаковою глибиною свердління. 

6.6. Для товстолистової, широкоштабової сталі, безшовних і зварних труб з 
товщиною стінки 4 мм і більше пробу відбирають свердлінням у трьох точках, 
при цьому для товщин до 50 мм включно - на всю товщину, для товщин 
більше 50 мм - до половини товщини. 

Для листів і штабів свердлять на відстані 10-15 мм від краю, у середині 
ширини й у середині між двома зазначеними точками. 

Для зварних труб свердлять на відстані 20-25 мм від шва в точці, 
діаметрально протилежній шву, і в середині між двома зазначеними точками. 

6.7. Для тонколистової сталі, стрічок, безшовних і зварних труб з товщиною 
стінки менше 4 мм стружку відбирають обробленням всього перерізу проби, 
вирізаної з листа або стрічки впоперек напрямку прокатування, або відрізка 
труби. 

Перед обробленням пробу або відрізок труби розрізають на кілька частин 
або згинають у кілька шарів і стискають. 

Для листів товщиною 1 мм і більше, а також труб з товщиною стінки 1 мм і 
більше допускається замість оброблення поперечного перерізу проби, 
відбирати пробу відповідно до п. 3.6. 

6.8. Від сталевого дроту пробу відрізають на відстані 10 - 15 мм від кінця 
мотка. 

Пробу подрібнюють струганням, фрезеруванням або рубленням по всьому 
поперечному перерізу. 

6.9. При виникненні розбіжностей у визначенні хімічного складу пробу 
відбирають обробленням всього поперечного перерізу прокату або його 
симетричної половини. 

6.10. Кількість стружки, відібраної в кожному місці, має бути приблизно 
однаковою. 

Стружку, відібрану в різних місцях або від різних одиниць прокату, 
поєднують, перемішують і скорочують методом квартування до маси 20 – 
100 г. 

6.11. Проби для спектрального аналізування у вигляді поперечного 
темплету шириною 60 мм відбирають від кожної контрольованої одиниці 
прокату: від листів товщиною від 1 мм до 40 мм, сортового прокату 
діаметром або стороною квадрата до 250 мм, кутків № 2 - 14, балок № 10 - 
36, швелерів № 5 - 30. 

6.12. Для листової й широкоштабової сталі з половини темплету вирізують 
зразки: 

- для листів товщиною 4 мм і менше - один зразок розміром 4040 мм 
відповідно до рисунка 1 обов'язкового додатка 3; 
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- для листів товщиною більше 4 мм - три зразки розміром 4030 мм з краю, 
середини й 1/2 напівширини відповідно до рисунка 2 додатка 3. При товщині 
листа від 4 мм до 6 мм - рисунка 1 або 2 додатка 3. 

6.13. Для сортового прокату діаметром або стороною квадрата до 50 мм 
використовують весь переріз темплету відповідно до рисунків 3, 4 додатка 3. 
Для сортового прокату або стороною квадрата більше 50 мм із темплету 
вирізують зразок шириною 40 мм симетрично діаметру або діагоналі 
довжиною через весь переріз темплету відповідно до рисунків 5, 6 додатка 3. 
Залежно від розміру темплету допускається розрізати зразок на кілька 
частин. 

6.14. Для фасонного прокату використовують половину поперечного 
темплету. Залежно від розміру прокату допускається розрізати зразок на 
кілька частин відповідно до рисунків 7-9 додатка 3. 

6.15. Проби для спектрального аналізування для листів з товщиною менше 
4 мм обробляють із боку поверхні листа, для листів більше 4 мм, а також для 
сортового й фасонного прокату обробляють поперечний переріз. Для листів 
товщиною від 4 до 6 мм допускається оброблення поверхні листа. На 
обробленій поверхні проби не допускаються видимі неозброєним оком 
раковини, шлакові включення, а також дефекти механічного оброблення, 
тріщини й кольори мінливості. 

6.16. На обробленій поверхні кожного зразка виконують спектральний 
аналіз у двох-трьох точках, наведених на рисунках. Плями обіскрування 
розташовують на відстані не менше 10 мм від краю профілю або листа. Для 
сортового прокату плями обіскрування розташовують по діаметру або 
діагоналі. Одна пляма обіскрування має попадати в центр профілю. Для 
листового й фасонного прокату плями обіскрування розташовують по всій 
товщині профілю відповідно до рисунків 10, 11 додатка 3. Результати 
вимірювань усередюють по кожній одиниці прокату. 

6.17. Поверхню зразка шліфують, фрезерують або обробляють 
наждаковим папером до чистоти, необхідної для проведення відповідного 
аналізування. Для оброблення поверхні зразка перед визначенням вмісту 
кремнію методом рентгеноспектрального флуоресцентного аналізування або 
емісійної спектрометрії в якості абразивного матеріалу застосовують 
глинозем. Перед визначенням тими самими методами вмісту алюмінію 
поверхня зразка обробляється кремнієвим абразивом. При визначенні вмісту 
вуглецю методом емісійного спектрального аналізу для оброблення поверхні 
зразка використовують абразив на оксидній основі. 

6.18. Для підготовки пресованої проби дрібну стружку вміщують у середину 
металевого кільця із внутрішнім діаметром близько 25 мм. Це кільце 
укладають на тверду сталеву підставу з абсолютно плоскою добре 
відшліфованою верхньою поверхнею. Прес із плунжером, що вільно входить 
у кільце з незначним тертям, створює стискальне зусилля, рівне, принаймні, 
1800 МПа. 
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Потім поверхня спресованих в одне ціле проби з кільцем обробляють 
поперечним різанням і шліфуванням.  

6.19. Для підготовки переплавленої проби стружка, тверді зразки або 
невеликі шматочки матеріалу можуть переплавлятися у середовищі інертних 
газів у спеціальних плавильних апаратах, таких як високочастотна або 
аргонодугова піч, для додання їм форми, зручної для проведення 
спектрального аналізування. 

При цьому важливо, щоб фіксувалися будь-які кількісні хімічні зміни 
матеріалу, що переплавляють, і щоб вони не давали істотного впливу на 
результати вимірювань. 
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ДОДАТОК 1 

Рекомендований 

СХЕМИ ВИЛИВНИЦЬ ДЛЯ ВІДБОРУ ПРОБ 

Виливниця з формою усіченого конуса 

 

Рисунок 1 

Виливниця з формою усіченої чотиригранної піраміди 

а = 3434 

b = 2222 

 

Рисунок 2 

Комбінована виливниця з формою усіченого конуса 

 

Матеріал: 1 - мідь; 2, 3, 4, 5 - сталь 
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Рисунок 3 

Виливниця з формою призми 

 

Рисунок 4 

Виливниця з формою усіченого конуса 

 

Матеріал - чавун або сталь. 

Рисунок 5 

Виливниця 

 

Рисунок 6 

 

 

Двохдискова виливниця для відбору проб чавуну 
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Матеріал: чавун або мідь. Товщина зразка - 4 - 6 мм. 

Рисунок 7 

Пробниця роз’ємна для відбору проб рідкої сталі 

 

Матеріал - сталь 

Рисунок 8 
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Пробниця роз’ємна для відбору проб рідкої сталі 

 

Матеріал - сталь 

Рисунок 9 
Пробниця роз’ємна для відбору проб рідкої сталі 

 
Матеріал - сталь 

Рисунок 10 
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ДОДАТОК 2 

Обов'язковий 

СХЕМИ ВІДБОРУ ПРОБ ВІД ЗАГОТОВОК, ПОКОВОК І ПРОКАТУ  
ДЛЯ ХІМІЧНОГО АНАЛІЗУ 

 

Рисунок 1 

 

Рисунок 2 
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Рисунок 3 

 

Рисунок 4 
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ДОДАТОК 3 

Обов'язковий 

СХЕМИ ВІДБОРУ ПРОБ ВІД ЗАГОТОВОК І ГОТОВОГО ПРОКАТУ ДЛЯ 
СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛІЗУ 

 

Рисунок 1 

 

Рисунок 2 

 

Рисунок 3 

 

Рисунок 4 
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Рисунок 5 

 

Рисунок 6 

 

Рисунок 7 
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Рисунок 8 

 

Рисунок 9 

 

Рисунок 10 

 

Рисунок 11  
 


