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НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ 
 

 

Сталі та сплави  

Методи визначення газів 

 

Steel and alloys 

Methods for determination of gases 

_________________________________________________________________ 

 

                                                                               Чинний від ____________ 
 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

Цей стандарт установлює метод відновного плавлення у вакуумі або 

в струмені  інертного газу-носія визначання кисню (від 0,0005% до 1,0%), 

азоту (від 0,0005% до 0,8%) та водню (від 0,00005% до 0,01%) і метод 

нагрівання чи плавлення в вакуумі або в струмені інертного газу-носія 

визначання водню (від 0,00005% до 0,01%) в сталях і сплавах на основі 

заліза, нікелю, кобальту та залізо-нікелю. 

 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи: 

ДСТУ 3124-95 . Труби із сталі і сплавів. Відбір та підготовка проб для 

визначення хімічного складу. Основні положення. 

ДСТУ 4221-2003 Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови 

ДСТУ 7237:2011 Система стандартів безпеки праці. Електро-безпека. 

Загальні вимоги та номенклатура видів захисту 

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

вимоги до методів аналізу 

ДСТУ 7270:2012 Метрологія. Прилади зважувальні еталонні. Загальні 

технічні  вимоги, порядок та методи атестації 

ДСТУ 7270:2009 (ИСО 2435-73) Азот газоподібний та рідкий. Технічні 

умови 
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ДСТУ 7749:2015 Сталь вуглецева і чавун нелегований. Загальні 

вимоги до методів аналізу 

ДСТУ2 Сталь та чавун. Відбір та готування проб для визначення 

хімічного складу 

ДСТУ ГОСТ 12.1.038:2008 ССБП. Електробезпечність. Гранично 

допустимі значення напруги дотику струмів (ГОСТ 12.1.038-82, IDT)  

ДСТУ ГОСТ 492:2007 Нікель, сплави нікелеві та мідно-нікелеві 

оброблювані тиском. Марки (ГОСТ 492:2006, IDT)  

ДСТУ EN 610:2004 Олово та олов’яні сплави. Олово у зливках (EN 

610:1995, IDT ) 

ДСТУ EN 10276-1:2014 Хімічний аналіз матеріалів на основі заліза. 

Визначення кисню в сталі та чавуні. Частина 1. Відбір та готування проб 

сталі для визначення кисню (EN 10276-1:2000, IDT) 

ДСТУ ISO 4552-1:2010 Феросплави. Відбирання та готування проб 

для хімічного аналізування. Частина 1 Ферохром, феросилікохром, 

феросиліцій, феросилікомарганець, феромарганець (ISO 4552-1:1987, IDT) 

ДСТУ EN ISO 14284:2014 Сталь та чавун. Відбір та готування проб 

для визначення хімічного складу (EN ISO 14284:2008, IDT) 

ДСТУ Н ISO Guide 31:2008 Метрологія. Стандартні зразки. Зміст 

сертифікатів і етикеток (ISO Guide 31:2000, IDT) 

ДСТУ Н ISO Guide 35:2006 Метрологія. Атестація стандартних 

зразків. Загальні та статистичні принципи (ISO Guide 35:1989, IDT) 

ГОСТ 8.315-97 ГСИ Стандартные образцы состава и свойств веществ 

и материалов. Основные положения (Стандартні зразки складу та 

властивостей речовин і матеріалів. Основні положення) 

ГОСТ 17260:2009 (ИСО 3713:1987) Ферросплавы, хром и марганець 

металлические. Общие требования к отбору и подготовке проб 

(Феросплави, хром і марганець металеві. Загальні вимого до відбору та 

підготовки проб) 
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ГОСТ 24991-81 Феррохром, ферросиликохром, ферросилиций, 

ферросиликомарганец, ферромарганец. Методы отбора и подготовки проб 

для химического и физико-химического анализов (Ферохром, 

феросилікохром, феросиліцій, феросилікомарганець, феромарганець. 

Методи відбору та підготовки проб для хімічного й фізико-хімічного 

аналізів). 

 

3 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ 

 

3.1 Загальні вимоги до методів аналізу наведено в ДСТУ 7749, 

ДСТУ1. 

3.2 Проби сталі та сплавів відбирають і готують згідно з ДСТУ 3124, 

ДСТУ EN 10276, ДСТУ ISO 4552-1, ДСТУ EN ISO 14284, ГОСТ 17260, ГОСТ 

24991, ДСТУ2, або чинними нормативно-технічними документами на 

конкретну продукцію. 

Допустимо проводити відбір проб за допомогою кварцової трубки, 

розміри якої забезпечують одержання щільної проби без пор і усадочних 

дефектів, а також спеціальних пробовідбірників. Охолодження проб 

здійснюють на повітрі або у воді. 

3.3 Норми точності та нормативи контролю точності визначення 

масових часток азоту, водню та кисню наведено в розділі 9. 

 

4 МЕТОД ВІДНОВНОГО ПЛАВЛЕННЯ ТА НАГРІВАННЯ 

 

4.1 Метод відновного плавлення визначання масових часток кисню, 

азоту та водню ґрунтується на плавленні зразка в графітовому тиглі в 

вакуумі або в струмені інертного газу-носія, екстрагуванні вміщених в 

ньому газів і подальшому аналізуванні екстрагованої газової суміші 

фізичними або фізико-хімічними методами. 
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4.2 Метод нагрівання або плавлення визначання масової частки 

водню ґрунтується на нагріванні або плавленні зразка в контейнері з 

керамічного матеріалу в вакуумі або в струмені інертного газу-носія, 

екстрагуванні вміщеного в ньому водню та подальшому аналізуванні 

екстрагованої газової суміші фізичними або фізико-хімічними методами. 

Метод відновного плавлення застосовують під час суперечності в 

оцінці якості сталей і сплавів. 

Допустимо за погодженням сторін застосовувати методи для чавунів, 

феросплавів і сплавів на основі марганцю. 

 

5 АПАРАТУРА, МАТЕРІАЛИ ТА РЕАКТИВИ 

 

5.1 Автоматичний аналізатор будь-якого типу, заснований на 

процесі плавлення  зразка проби у високотемпературній печі за 

температури від 1600 ºС до 2000 ºС в струмені інертного газу або в вакуумі, 

екстрагуванні кисню, азоту й водню та вимірюванні їх масових часток, і 

який забезпечує точність результату аналізу, передбачену цим 

стандартом. Блок-схеми приладів для вимірювання масової частки газів у 

загальному вигляді наведено на рисунку 1. 

5.2 Ваги лабораторні або автоматичні – згідно з ДСТУ 7270 та 

будь-які, що забезпечують необхідну точність зважування, в тому числі 

автоматичні, якими обладнані аналізатори.  

У разі зважування зразків масою не більше 0,1 г похибка вимірювання 

маси не повинна перевищувати ± 0,001 г, якщо маса зразків понад 0,1 г - 

похибка зважування не повинна перевищувати 0,002 г. 

5.3 Стандартні зразки складу сталей і сплавів із сертифікованим 

(атестованим) значенням масової частки визначуваного газу – згідно з 

ДСТУ Н ISO Guide 31, ДСТУ Н ISO Guide 35, ГОСТ 8.315.  
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Умовні познаки: 

а - метод плавлення (нагрівання) у потоці інертного газу-носія 

1 - джерело інертного газу-носія; 

2 - редуктор;  

3 - екстракційна піч;  

4 – реакційний блок; 

5 - аналітичний блок;  

6 - блок управління;  

7 – блок електроживлення печі). 

б - метод плавлення (нагрівання) у вакуумі  

1 – форвакуумний насос;  

2 - екстракційна піч;  

3 - газозбірний насос;  

4 - реакційний блок;  

5 - аналітичний блок;  

6 – блок управління;  

7 - блок електроживлення печі. 

Рисунок 1 - Блок-схеми приладів для вимірювання масової частки газів 

 

5.4 Матеріали 

Гелій газоподібний чистотою не менше 99,99%. 

Аргон газоподібний – згідно з чинною нормативною документа-цією 

(НД). 

Азот газоподібний – згідно з ДСТУ 7270 або чинною НД. 

Водень газоподібний – згідно з чинною НД. 
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Вуглецю оксид газоподібний чистотою не менше 99,5%. 

Вуглець чотирихлористий – згідно з чинною НД. 

Спирт етиловий ректифікований технічний – згідно з 

ДСТУ 4221. 

Ефір сірчаний – згідно з чинною НД. 

Бензин авіаційний – згідно з чинною НД. 

Магній хлорнокислий Мg(ClO4)2 безводний (комерційна назва - 

ангідрон) - згідно з чинною НД.  

Аскарит (вапно натронне або натронний азбест) – згідно з чинною 

НД. 

 Міді (II) оксид – згідно з чинною НД. 

Фосфорний ангідрид - згідно з чинною НД. 

Нікель Н1, Н2 – згідно з ДСТУ ГОСТ 492. 

Олово 01, 02 – згідно з ДСТУ EN 610. 

Бязь бавовняна – згідно з чинною НД. 

Тиглі графітові одноразового застосування - згідно з чинною НД. 

Щипці із жароміцної сталі для тиглів  

Допустимо застосовувати інші засоби вимірювальної техніки, 

допоміжне обладнання, реактиви та матеріали, які відповідають вимогам 

цього стандарту.  

 

6 ПІДГОТОВКА ДО АНАЛІЗУВАННЯ 

6.1 Підготовка зразків 

6.1.1 Для аналізування виготовляють не менше трьох компактних 

зразків з чистою без кольорів мінливості поверхнею, без пор, раковин і 

задирок, які оброблені на металорізальних верстатах, напилком 

(надфілем) або абразивом, що не містять сполук аналізованих газів. 

Допустимо під час визначання масової частки азоту використо-вувати 

зразки у вигляді крупної стружки. 
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Не допустимо при виготовленні зразків нагрівання металу понад 

70°С. 

6.1.2 Перед аналізуванням зразки знежирюють промиванням у 

етиловому спирті або ефірі, авіаційному бензині чи чотирихлористому 

вуглеці та висушують на повітрі. При визначанні масової частки кисню й 

азоту допустимо виконувати очищення зразків фізичними або фізико-

хімічними методами, в тому числі електрохімічним поліруванням і 

травленням у кислотах із застосуванням ультразвуку. 

У разі використання зразків у вигляді стружки, допустимо проводити 

аналіз без її промивання. 

6.1.3 Зразки зважують: для визначання масової частки кисню й азоту 

маса зразка повинна становити (від 0,05 до 2,00) г, для визначання масової 

частки водню (від 0,05 до 12,00) г. 

Примітка. Маса наважки може залежати від типу використовуваного приладу. 

6.2 Підготовка приладу  

6.2.1 Прилад готують до роботи згідно з інструкцією, що додається до 

аналізатора. Установку нагрівають до робочої температури та витримують 

протягом часу, що вказано в інструкції.  

6.2.2 Перед аналізуванням виконують два контрольних дослідження 

для внесення відповідної поправки до результату аналізу.  

Для цього виконують ті самі операції, що при аналізуванні проби, за 

винятком завантаження зразка до керамічного контейнеру або графітового 

тиглю і витримують його за робочої температури протягом часу, 

затраченого на аналізування проби. 

Отримане значення контрольного досліду переводять у мікрограми 

газу за допомогою градуювального графіка. 

Середнє значення контрольного досліду (mо) розраховують за 

результатами двох вимірювань. 

Визначання поправки контрольного досліду проводять не рідше 

одного разу в зміну (переважно через 10 - 15 аналізів). Якщо в процесі 
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аналізу використовують різні партії керамічних контейнерів або графітових 

тиглів, то визначання поправки контрольного досліду проводять перед 

початком використання кожної такої партії. 

6.2.3 Систему введення зразків в аналізатор необхідно очищати від 

вуглецевого осаду після кожного аналізування. У разі вимикання 

електроживлення на тривалий час і після увімкнення приладу необхідно 

стабілізувати його роботу відповідно до рекомендацій виробника. 

6.2.4 Аналізатор градуюють за відповідними сертифікованими 

(атестованими) стандартними зразками або градуювальними газами. Для 

градуювання вибирають стандартні зразки, хімічний склад яких близький 

до аналізованих проб. 

Градуювальну характеристику виражають у вигляді графіку або 

рівняння. 

6.2.5 Для аналізаторів, які сполучені з комп’ютером процедура 

градуювання визначається програмним забезпеченням. 

 

7 АНАЛІЗУВАННЯ 

 

7.1 Аналізування проводять згідно з інструкцією до приладу. 

Аналіз зразків включає наступні операції: вміщення графітового тигля 

або керамічного контейнера в піч, його дегазацію при нагріванні до робочої 

температури та витримку за цієї температури протягом часу, що 

забезпечує повноту екстрагування аналізованого газу (газів). 

Зразок вміщують у дегазований графітовий тигель і далі роботу  

з піччю виконують відповідно до інструкції виробника приладу. 

Після закінчення циклу плавлення й вимірювання тигель викидають і 

записують результати аналізування. 

7.2 Для зразків високолегованих сталей та тугоплавких сплавів, за 

необхідністю, аналізування проводять за допомогою холостої ванни 

(капсули) з нікелю чи олова, яку вміщують разом із зразком у дегазований 
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графітовий або керамічний тигель і далі аналіз виконують, як зазначено в 

7.1. 

Рекомендований склад холостої ванни (капсули) та температура 

аналізування для різних типів сталей і сплавів наведено в таблиці 1. 

 

8 ОПРАЦЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

 

8.1 Використовуючи градуювальний графік переводять вихідний 

сигнал аналізатора у відповідне йому значення маси газу в мікрограмах 

для дослідної проби. 

Масову частку газу (Х) у відсотках обчислюють за формулою:  

m10

mm
100

m10

mm
4

ог

6

ог









Х , 

де mг – маса газу, визначена приладом, в мікрограмах; 

              mо– маса газу в контрольному досліді, в мікрограмах; 

     m – маса зразка в грамах. 

8.2 Допустимо розрахунок результатів вимірювання масової частки 

визначуваного газу проводити автоматично за допомогою комп’ютера та 

програмного забезпечення, що додається до аналізатора. 
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Таблиця 1 Рекомендовані умови проведення аналізу газів у сталях і сплавах 
    

Тип сталі (сплава) Визначуваний 

газ 

Рекомендований склад холостої 

ванни (капсули) та відношення маси 

зразка до маси холостої ванни 

(капсули) 

Рекомендована 

температура прове-

дення аналізу, °С 

    Сталі низьковуглецеві (кип'ячі та напівспокійні) Кисень Не потребує Не менше 1800 

 Азот  Не менше 1800 

 Водень  Не менше 1600 

    Сталі низко-, середньо-, та високовуглецеві (спокійні, низьколеговані; сплави 

на залізній, залізо-нікелевій, нікелевій та кобальтовій основі, які не містять 

Al,Ti, Zr, Cr, Nb й інших елементів, що утворюють міцні оксиди та нітриди або 

возгони, що мають високу сорбційну активність по відношенню до 

визначуваних газів 

Кисень Не потребує Не менше 1850 

Азот  Не менше 1850 

Водень  Не менше 1600 

    Сталі середньолеговані, високолеговані; сплави на залізній, залізо-нікелевій, 

марганцевій і кобальтовій основі, які містять Al, Ti, Zr, Cr, Nb та інші елементи, 

що утворюють міцні оксиди та нітриди й возгони, що мають високу сорбційну 

активність по відношенню до визначуваних газів 

Кисень Нікель+ (4-10%) олова; не більш 1:1 

(для сплавів - не менше 1:5) 

Не менше 1900 

Азот Нікель; не більш 1:1  

(для сплавів - не менше 1:5)* 

Не менше 1900 

Водень Олово; 1:3 Не менше 1850 

    Сталі високолеговані, які містять Мо, W й іш. тугоплавкі елементи Кисень Нікель+ (4-10%) олова;  

не менше 1:2** 

Не менше 2000 

 Азот Нікель; не менше 1:2 Не менше 2000 

 Водень Олово; 1:3 Не менше 1900 

 

* Допустимо застосовувати інший склад холостих ванн, що забезпечить повноту екстракції аналізованого газу. У разі аналізування 

матеріалів, не зазначених у таблиці, температуру та інші умови аналізу вибирають оптимальними для цих матеріалів. 

** Допустима присадка в тигель дрібнодисперсного графіту в кількості, що не перевищує маси аналізованого зразка
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9 НОРМИ ТОЧНОСТІ  

 

9.1 Норми похибки та нормативи контролю характеристик похибки 

визначення масової частки кисню, азоту та водню наведено в таблицях 2 

та 3,  

де Δх – границі інтервалу, в яких похибка результату аналізу 

знаходиться із заданою ймовірністю, Р=0,95; 

σr – значення середнього квадратичного відхилення випадкової 

складової похибки результату аналізу, що характеризує збіжність 

паралельних вимірювань. 

σRх – значення середнього квадратичного відхилення випадкової 

складової похибки результату аналізу, що характеризує відтворюваність 

вимірювань. 

d2,(d3) – допустима розбіжність між результатами двох (трьох) 

паралельних визначень; 

D2 – допустима розбіжність між результатами вимірювання, 

отриманими за умов внутрішньолабораторної відтворюваності (для 

довірчої імовірності Р=0,95); 

δст –  допустиме відхилення між результатами відтворення значення 

стандартного зразка під час встановлення градуювальних характеристик та 

контролю їх стабільності від сертифікованого (атестованого) значення 

стандартного зразка, δст=1,64*σRх (для довірчої імовірності Р=0,90). 

9.2  Масову частку газу в пробі та стандартному зразку визначають у 

двох паралельних зразках. 

9.3 Якщо розбіжність результатів двох паралельних визначень не 

перевищує допустиме значення d2, що наведено в таблиці 3, за результат 

аналізу проби беруть середнє арифметичне значення результатів двох 

паралельних визначень з урахуванням середнього арифметичного 

значення двох паралельних результатів контрольного досліду. 
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Таблиця 2 Нормативи похибки визначення масових часток кисню, 

азоту та водню 

                                                                                            У відсотках 

Назва газу, що 
визначається 

Масова частка визначуваного газу, % Δ σRх σr 

1 2 3 4 5 

Кисень Від 0,0005 до 0,001 вкл. 0,0008 0,00041 0,00034 

Понад 0,001 « 0,002 « 0,0010 0,00049 0,00041 

« 0,002 « 0,005 « 0,0012 0,00062 0,00051 

« 0,005 « 0,010 « 0,0021 0,0011 0,00091 

« 0,01 « 0,02 « 0,004 0,0020 0,0017 

« 0,02 « 0,05 « 0,008 0,0040 0,0033 

« 0,05 « 0,1 « 0,015 0,0077 0,0064 

« 0,1 « 0,2 « 0,03 0,015 0,012 

« 0,2 « 0,5 « 0,04 0,021 0,017 

« 0,5 « 1 « 0,05 0,027 0,022 

Азот Від 0,0005 до 0,001 вкл. 0,0008 0,00041 0,00034 

Понад. 0,001 « 0,002 « 0,0009 0,00046 0,00038 

« 0,002 « 0,005 « 0,0016 0,00080 0,00066 

« 0,005 « 0,010 « 0,0024 0,0012 0,0010 

« 0,01 « 0,02 « 0,004 0,0020 0,0017 

« 0,02 « 0,05 « 0,006 0,0031 0,0026 

« 0,05 « 0,10 « 0,010 0,0041 0,0034 

« 0,1 « 0,2 « 0,02 0,010 0,0083 

« 0,2 « 0,5 « 0,05 0,026 0,022 

« 0,5 « 0,8 « 0,08 0,041 0,034 

Водень Від 0,00005 до 0,00010 вкл 0,00008 0,000041 0,000034 

Понад 0,0001 « 0,0003 « 0,00009 0,000046 0,000038 

« 0,0003 « 0,0006 « 0,00014 0,000071 0,000059 

« 0,0006 « 0,0010 « 0,00024 0,00012 0,00010 

« 0,001 « 0,002 « 0,0005 0,00026 0,00022 

« 0,002 « 0,004 « 0,0007 0,00036 0,00030 

« 0,004 « 0,010 « 0,001 0,00041 0,00034 

 

9.4 Якщо розбіжність результатів двох паралельних визначень 

перевищує допустиме значення d2, то виконують третє вимірювання. Якщо 

розбіжність крайніх результатів трьох вимірів не перевищує допустиме 

значення d3, наведене в таблиці 3, то результат аналізу обчислюють як 

середнє арифметичне значення результатів трьох паралельних 

вимірювань. 
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Таблиця 3 Нормативи контролю характеристик похибки результатів 

визначення масових часток кисню, азоту та водню  

                                                                                              У відсотках 

Назва 
газу, що 
визна-
чається 

Масова частка визначуваного газу, % D2 d2 d3 δст 

1 2 3 4 5 6 

Кисень Від 0,0005 до 0,001 вкл. 0,0011 0,0009 0,0011 0,0007 

Понад 0,001 « 0,002 « 0,0014 0,0011 0,0014 0,0008 

« 0,002 « 0,005 « 0,0017 0,0014 0,0017 0,0010 

« 0,005 « 0,010 « 0,0030 0,0025 0,0031 0,0018 

« 0,01  0,02 « 0,006 0,005 0,006 0,003 

« 0,02  0,05 « 0,011 0,009 0,011 0,007 

« 0,05  0,10 « 0,021 0,018 0,022 0,012 

« 0,1  0,2 « 0,04 0,03 0,04 0,02 

 0,2  0,5  0,06 0,05 0,06 0,03 

 0,5  1,0  0,07 0,06 0,08 0,04 

Азот Від 0,0005 до 0,0010 вкл. 0,0011 0,0009 0,0011 0,0007 

Понад. 0,001 « 0,002 « 0,0013 0,0010 0,0013 0,0007 

« 0,002 « 0,005 « 0,0022 0,0018 0,0022 0,0013 

« 0,005 « 0,010 « 0,0033 0,0028 0,0034 0,0020 

« 0,01 « 0,02 « 0,006 0,005 0,006 0,003 

« 0,02 « 0,05 « 0,009 0,007 0,009 0,005 

« 0,05 « 0,10 « 0,011 0,009 0,011 0,007 

« 0,1 « 0,2 « 0,03 0,02 0,03 0,02 

« 0,2 « 0,5 « 0,07 0,06 0,07 0,04 

« 0,5 « 0,8 « 0,11 0,09 0,11 0,07 

Водень Від 0,00005 до 0,00010 вкл 0,00011 0,00009 0,00011 0,00007 

Понад 0,0001 « 0,0003 « 0,00013 0,00011 0,00013 0,00008 

« 0,0003 « 0,0006 « 0,00020 0,00016 0,00020 0,00012 

« 0,0006 « 0,0010 « 0,00033 0,00028 0,00034 0,00020 

« 0,001 « 0,002 « 0,0007 0,0006 0,0007 0,0004 

« 0,002 « 0,004 « 0,0010 0,0008 0,0010 0,0006 

« 0,004 « 0,010 « 0,0014 0,0012 0,0014 0,0008 

 

9.5 Якщо розбіжність крайніх результатів трьох вимірювань 

перевищує допустиме значення d3, то результат аналізу визнають 

незадовільними і виконують повторне аналізування. Якщо під час 

повторного аналізування вимоги до точності результатів аналізу не 

виконано, то результати аналізу визнають незадовільними, аналізування 

припиняють до виявлення й усунення причин, що спричинили порушення 

нормального ходу аналізування. 

9.6  Одночасно з аналізуванням проби в тих самих умовах виконують 

не менше ніж два (три) контрольні досліди для внесення поправки до 
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результату аналізу на забруднення реактивів (матеріалів) визначуваним 

газом. 

 

10 КОНТРОЛЬ ТОЧНОСТІ ВИМІРЮВАНЬ 

 

10.1 Контроль стабільності градуювальної характеристики 

10.1.1 Контроль стабільності градуювальної характеристики для 

верхньої й нижньої границь діапазону вимірювань здійснюють періодично, 

в залежності від стабільності роботи аналізатора, але не рідше одного разу 

в зміну, із застосуванням стандартних зразків або градуювальних газів. 

Допустимо виконувати контроль стабільності градуювальної 

характеристики тільки для верхньої границі або середини діапазону 

вимірювань. 

10.1.2 Якщо розбіжність значень двох паралельних вимірювань 

масової частки газу в стандартному зразку не перевищує величини d2, 

обчислюють середнє арифметичне значення Х  результатів вимірювань і 

різницю  

                                      ХХХ ст  ,  

де Хст - атестоване значення масової частки газу в стандартному 

зразку. Якщо розбіжність паралельних вимірювань перевищує значення d2, 

вимірювання повторюють, як зазначено в 9.4. 

10.1.3 Якщо при повторному вимірюванні розбіжність перевищує 

допустиме, вимірювання припиняють до виявлення й усунення причин, що 

спричинили порушення нормального ходу аналізування.  

Стабільність градуювальної характеристики вважається задовільною, 

якщо ΔХ не перевищує допустимого значення δст. 

Якщо ΔХ перевищує допустиме значення δст., то проводять повторне 

градуювання приладу у відповідності з інструкцією до експлуатації. 
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10.1.4 Для аналізаторів, які сполучені з комп’ютером процедура 

контролю стабільності градуювальних характеристик визначається його 

програмним забезпеченням. 

10.2 Контроль правильності результатів аналізу 

10.2.1 Для контролю правильності результатів аналізу перед 

початком роботи і через кожні 2-3 год, або не рідше одного разу в зміну, 

виконують аналізування двох-трьох зразків стандартного зразка сталі або 

сплаву з відомою масовою часткою газу, близькою до інтервалу масових 

часток газу в аналізованих зразках і схожого з ними за типом матеріалу. 

Допустимо поєднувати контроль правильності вимірювань з 

контролем стабільності градуювальної характеристики. 

10.2.2 Якщо розбіжність значень двох паралельних визначень 

масової частки газу в стандартному зразку не перевищує допустиме 

значення d2, обчислюють середнє арифметичне значення Х  і різницю  

                                          ХХХ ст  . 

Якщо розбіжність паралельних визначень перевищує d2, то 

визначання повторюють, як зазначено в 9.4. 

Правильність вимірювань вважається задовільною, якщо розбіжність 

ΔХ не перевищує допустиме значення δст. 

Якщо ΔХ перевищує значення δст, то проводять повторне 

градуювання приладу згідно з інструкцією з експлуатації й вимірювання 

повторюють. Якщо і в цьому випадку ΔХ перевищує δст, то вимірювання 

припиняють до з'ясування причин, що спричинили порушення нормального 

ходу аналізування. 

10.3 Контроль відтворюваності результатів аналізу 

10.3.1 Контроль відтворюваності результатів вимірювань проводять 

шляхом повторного визначення масової частки газу в проаналізованих 

раніше пробах матеріалу, принаймні один раз на квартал. 

10.3.2 Кількість повторних визначень повинна бути не менше 0.3 % 

загальної кількості визначень за контрольований період. 
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10.3.3 Відтворюваність вважають задовільною, якщо кількість 

розбіжностей між результатами первинного та повторного аналізування 

перевищує допустиме значення D2 не більше ніж у 5 % випадків. 

10.4 У разі виконання вимог розділів 9 і 10 похибка результату 

аналізування (для довірчої ймовірності Р=0,95) не перевищує границі Δ, 

наведеної в таблиці 2. 

 

11 ВИМОГИ ДО КВАЛІФІКАЦІЇ ОПЕРАТОРА 
 

11.1 До роботи з устаткованням допускають осіб, які вивчили 

методику виконання вимірювань, інструкції з експлуатації устатковання, 

правила експлуатації електроустановок та балонів під тиском, пройшли 

відповідний інструктаж і допущені до роботи в установленому на 

підприємстві (організації) порядку. 

 

12 ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ 
 
12.1 Під час аналізування треба дотримуватися вимог щодо безпеки, 

виробничої санітарії та охорони довкілля, викладених в інструкціях, що 

діють в хімічних лабораторіях з урахуванням специфіки аналізування, і 

розроблених згідно з ДСТУ ГОСТ 12.1.038, ДСТУ 7237, та іншими чинними 

нормативними документами. 

12.2 ЗАСТОРОГА! Застосування устатковання для плавлення проб 

створює можливість пожежі та опіків. У зв’язку із зазначеним вище 

необхідно користуватися придатними щипцями та контейнерами для 

використання тиглів. 
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ДОДАТОК А  

(довідковий) 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОМИСЛОВИХ ЕЛЕКТРОДНИХ ПЕЧЕЙ 

ОПОРУ ТА АНАЛІЗАТОРІВ АЗОТУ, КИСНЮ ТА ВОДНЮ 

А.1 Аналізатор 

Принцип дії аналізатора полягає в тому, що аналізований зразок 

вміщують у графітовий тигель, який нагрівають електричним струмом, що 

проходить крізь нього. Зразок плавиться в струмені гелію або аргону за 

температури достатньої для повного виділення кисню, азоту та водню. 

Рідкий метал взаємодіє з графітом тигля з утворенням оксидів вуглецю та 

молекулярного азоту й водню. Виділені гази разом з несучим газом (гелій 

чи аргон) проходять через реагенти (оксид міді (II), РЗМ), де оксид вуглецю 

окислюється до діоксиду вуглецю, а водень до оксиду водню (Н2О). Вміст 

кисню вимірюють за кількістю утвореного діоксиду вуглецю, а водню за 

кількістю оксиду водню за допомогою інфрачервоних детекторів. Потім 

газова суміш проходить крізь трубки, заповнені аскаритом і ангідроном, які 

поглинають діоксид вуглецю і вологу. Масову частку азоту вимірюють за 

допомогою детектора теплопровідності. 

А.2 Джерело гелію 

Джерело гелію або аргону, забезпечене якісним регулювальним 

клапаном і запобіжним вентилем. Регулювальний клапан застосовують для 

контролювання тиску гелію всередині печі відповідно до інструкцій 

виробника. Зазвичай тиск складає - 28 кН/м2. 

А.3 Пристрій для очищення газу 

У разі присутності в гелії або аргоні органічних речовин, поперед 

приладу для очищення використовують каталітичну трубку із оксиду міді (II) 

або платини, яку нагрівають до температури понад 450оС. 

Пристрій для очищення гелію (аргону) складається з поглинальної 

трубки, наповненої азбестом, просоченим гідроксидом натрію (аскарит-ом) 

та осушувальної трубки із перхлоратом магнію (ангідроном). 



ДСТУ  

 18 

А.4 Ротаметр 

Ротаметр — прилад призначений для вимірювання струму гелію або 

аргону в діапазоні від 0 дм3/хв до 4 дм3/хв. 

А.5 Електродна піч опору 

А.5.1 Піч, яку застосовують для плавлення зразка, використовуючи 

ефект Джоуля, складається з двох мідних або мідного сплаву електродів, 

виготовлених так, що під час з’єднування вони утворювали простір для 

вміщання графітового тигля. Графітовий тигель в цьому разі являє собою 

елемент електричної сполуки між двома електродами. 

Щільність забезпечена кільцевими прокладками. 

Електроди охолоджують водяним контуром таким чином, щоб 

прокладки залишилися неушкодженими в процесі плавлення зразка. 

А.5.2 Трансформатор, що забезпечує необхідну для плавлення 

зразка силу струму. 

А.5.3 Графітовий тигель, що містить зразок або, у разі потреби, 

нікелеву чи олов’яну капсулу, вміщують на нижній електрод так, щоб він 

забезпечував щільний електричний контакт. 

А.5.4 Температура плавлення, залежить як від чинників, зазначених в 

А.5.1, так і від властивостей металу в тиглі, від форми та маси 

аналізованого зразка. 

А.6 Аналізатор  

А.6.1 Газова суміш поступає до модулю з інфрачервоними 

детекторами, проходить через відповідні комірки, де фотоелементи 

реєструють випромінювання, поглинуте діоксидом вуглецю та оксидом 

водню в інфрачервоній області спектра. Випромінювання вимірюють і 

підсумовують за заданий період часу. Сигнал перетворюється на 

відсотковий уміст кисню та водню. 

А.6.2 Масову частку азоту вимірюють за допомогою детектора 

теплопровідності. Потік суміші гелію (аргону) й азоту проходить через 

комірку детектора теплопровідності, де різницю в теплопровідності чистого 
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газу (гелій, аргон) та суміші вимірюють та інтегрують за попередньо 

запрограмований інтервал часу. Сигнал перетворюється на відсотковий 

уміст азоту і виводиться на шкалу приладу. 

Посилення і перетворення сигналу дає можливість зчитувати 

концентрацію азоту, кисню та водню у відсотках на цифровому дисплеї. 

А.6.3 Аналізатор зазвичай має електронний пристрій для 

встановлення шкали приладу на нуль, компенсації холостого досліду, 

встановлення нахилу калібрувальної кривої та корекції у випадку її 

нелінійності. Крім того, аналізатор зазвичай має пристрій для введення 

маси наважки стандартного зразка та аналізованої проби для автоматичної 

корекції зчитуваного результату. Прилад також може бути обладнано 

автоматичними вагами для зважування тиглів, наважок аналізованих проб і 

передавання значень їхніх мас до аналізатора. 
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