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НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ 

______________________________________________________________________ 

 

Сталь та чавун  

Методи визначання титану 

 

 

Steel and iron. 

Methods for determination of titanium 

______________________________________________________________________ 

 

Чинний від _______________ 

 

 

 

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ 

 

Цей стандарт установлює методи визначення масової частки титану у сталі 

та чавуні: фотометричний (від 0,01 % до 5,0 %) та екстракційно-фотометричний 

(від 0,005 % до 0,30 %). 

 

2 НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ 

 

У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи: 

ДСТУ 7237:2011 Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Зага-

льні вимоги та номенклатура видів захисту 

ДСТУ 7749:2015 Сталь вуглецева та чавун нелегований. Загальні вимоги до 

методів аналізу 

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

моги до методів аналізу 

 

3 ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ 

 

3.1 Загальні вимоги до методів аналізу наведено в  ДСТУ7749, ДСТУ1). 

3.2 Норми точності і нормативи контролю точності визначення масової час-

тки титану наведено в розділі 6. 

                                                 

 
 
1)

 На розгляді 

____________________________________________________________________________________________ 
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4 ФОТОМЕТРИЧНИЙ МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ МАСОВОЇ ЧАСТКИ 

ТИТАНУ ВІД 0,01 % ДО 5,0 % 

 

4.1 Суть методу 

Метод ґрунтується на утворенні забарвленої в жовтий колір комплексної 

сполуки титану з діантипірилметаном у солянокислому кислому середовищі і ви-

мірюванні світлопоглинання отриманого комплексу за довжини хвилі 395 нм.  

За масової частки титану в пробі до 0,1 % масова частка вольфраму в пробі 

не повинна перевищувати 1,5 %. 

Вплив заліза (III) і ванадію (V) усувають додаванням аскорбінової кислоти. 

Вольфрам і ніобій зв’язують відповідно ортофосфорною та винною кислотами. 

 

4.2 Апаратура, реактиви та розчини 

Фотоелектроколориметр або спектрофотометр – згідно з чинним норма-

тивним документом (НД) . 

Кислота соляна - згідно з чинним НД і розведена 1:1, 1:6 і 1:9, 1:100. 

Кислота сірчана  - згідно з чинним НД і розведена 1:2, 1:4, і 1:20. 

Кислота азотна - згідно з чинним НД. 

Кислота ортофосфорна - згідно з чинним НД. 

Кислота фтористоводнева - згідно з чинним НД. 

Кислота аскорбінова - згідно з чинним НД, розчин з масовою концентраці-

єю 100 г/дм
3
, свіжоприготовлений. 

Кислота винна - згідно з чинним НД, розчин з масовою концентрацією 20 

г/дм
3
. 

Аміак водний - згідно з чинним НД, і розведений 1:100. 

Пероксид водню -– згідно з чинним (НД). 

Калій піросірчанокислий - згідно з чинним НД. 

Залізо карбонільне радіотехнічне - згідно з чинним НД. 

Діантипірилметан - згідно з чинним НД, розчин з масовою концентрацією 

50 г/дм
3
, свіжоприготовлений: 50 г діантипірилметану розчиняють у 300 см

3
 соля-
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ної кислоти, розведеної 1:6, фільтрують на фільтр «біла стрічка» у мірну колбу 

місткістю 1 дм
3
, доливають до позначки тією самою кислотою та перемішують. 

Індикатор універсальний, паперовий. 

Титан металевий - згідно з чинним НД. 

Титану діоксид - згідно з чинним  НД. 

Стандартні розчини титану: 

Розчин А: 0,1668 г свіжопрожареного за температури 1000 °С діоксиду ти-

тану вміщують у платиновий тигель і сплавляють із (2 – 3) г піросірчанокислого 

калію за температури від 800 °С до 850 °С. Тигель із плавом охолоджують, вмі-

щують у стакан місткістю 500 см
3
 і розчиняють плав у 300 см

3
 сірчаної кислоти, 

розведеної 1:20. Отриманий розчин переводять у мірну колбу місткістю 1 дм
3
, до-

ливають до позначки сірчаною кислотою, розведеною 1:20, і перемішують.  

1 см
3
 розчину А містить 0,0001 г титану. 

Масову концентрацію стандартного розчину встановлюють у такий спосіб: 

50 см
3
 стандартного розчину А вміщують у стакан місткістю (200 – 250) см

3
, роз-

водять водою до 100 см
3
, перемішуючи додають розчин аміаку до рівня рН (8 – 9) 

за індикатором універсальним паперовим і потім (3 – 5) см
3
 у надлишок. Розчин з 

осадом нагрівають до кипіння, відфільтровують осад на фільтр «біла стрічка» і 

промивають 3 - 4 рази теплим розчином аміаку, розведеним 1:100. Фільтр із оса-

дом вміщують у попередньо прожарений до сталої маси та зважений платиновий 

тигель, озолюють і прожарюють за температури від 1000 °С до 1100 °С до сталої 

маси. Після охолодження в ексикаторі тигель із осадом зважують. 

Одночасно проводять контрольний дослід на забруднення реактивів. 

Масову концентрацію сірчанокислого титану Т, виражену в грамах титану 

на 1 см
3
 розчину, обчислюють за формулою: 

    
V

mmmm
T

5996,04321 
 ,     (1) 

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

    m2 — маса тигля без осаду діоксиду титану, г; 

    m3 — маса тигля з осадом у контрольному досліді, г; 
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    m4 — маса тигля без осаду в контрольному досліді, г; 

    0,5996 - коефіцієнт перерахунку маси діоксиду титану на масу титану; 

    V — об'єм розчину сірчанокислого титану, використаний для аналізуван-

ня, см
3
. 

Допустимо готувати стандартний розчин А з металевого титану. Для цього 

0,1 г металевого титану вносять у стакан місткістю (200 – 250) см
3
, додають 50 см

3
 

сірчаної кислоти, розведеної 1:2, і розчиняють, нагріваючи. Після розчинення ти-

тану у стакан додають краплями азотну кислоту до знебарвлення розчину та ви-

парюють до появи густих парів сірчаної кислоти. Розчин охолоджують, обережно 

обмивають стінки стакана водою і знову випарюють до появи парів сірчаної кис-

лоти. Вміст стакану охолоджують, розчиняють солі у (100-150) см
3
 води і перено-

сять розчин у мірну колбу місткістю 1 дм
3
, доливають сірчаною кислотою, розве-

деною 1:20, до позначки і перемішують. 

 1 см
3
 розчину А містить 0,0001 г титану. 

Розчин Б: 10 см
3
 розчину А вміщують у мірну колбу місткістю 100 см

3
, до-

ливають сірчаною кислотою, розведеною 1:20, до позначки і перемішують. Роз-

чин готують безпосередньо перед застосуванням. 

1 см
3
 розчину Б містить 0,00001 г титану. 

Ніобій сірчанокислий,  розчин з масовою концентрацією 0,001 г/см
3
 можна 

приготовити одним із зазначених способів: 

- 0,1 г металевого ніобію вміщують у платинову чашку, додають 5 см
3
 фто-

ристоводневої кислоти і краплями азотну кислоту до повного розчинення наваж-

ки. Потім до розчину додають 10 см
3 
сірчаної кислоти і випарюють до парів сір-

чаної кислоти. Розчин охолоджують, переносять у мірну колбу місткістю 100 см
3
, 

доливають до позначки сірчаною кислотою, розведеною 1:2, і перемішують. 

- 0,1 г металевого ніобію вміщують у колбу або в стакан місткістю (100-150) 

см
3
, додають (2-3) см

3
 азотної кислоти, 40 см

3
 сірчаної кислоти та розчиняють на-

гріваючи. Після повного розчинення наважки розчин охолоджують, переносять у 

мірну колбу місткістю 100 см
3
, доливають водою до позначки та перемішують. 
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4.3. Аналізування 

Наважку аналізованої проби, залежно від масової частки титану, наведеної в 

таблиці 1, розчиняють одним із зазначених нижче способів. 

Спосіб 1. Наважку сталі або чавуну вміщують у кварцовий тигель місткістю 

(100-150) см
3
, накривають кварцовою крішкою

 
і сплавляють із (5–10) г піросірча-

нокислого калію за температури від 700 °С до 800 °С. Тигель із плавом охоло-

джують і розчиняють плав у 20 см
3
 соляної кислоти, розведеної 1:9 та переносять 

у стакан місткістю (100–150) см
3
. 

Спосіб 2. Наважку сталі або чавуну вміщують у стакан місткістю (100 – 

150) см
3
 і розчиняють у 10 см

3
 соляної кислоти, розведеної 1:1, помірно нагріваю-

чи і додаючи краплями пероксид водню. Після повного розчинення наважки, роз-

чин кип'ятять до видалення надлишку пероксиду водню. 

Спосіб 3. Наважку сталі або чавуну вміщують у стакан місткістю (100 – 

150) см
3
, додають 30 см

3
 соляної кислоти, (5-7) см

3 
азотної кислоти, додаючи її 

краплями, і розчиняють наважку, повільно нагріваючи. Потім додають 10 см
3 
сір-

чаної кислоти, розведеної 1:4, і розчин випарюють до появи парів сірчаної кисло-

ти. Вміст стакана охолоджують, додають 20 см
3 
соляної кислоти, розведеної 1:9, і 

нагрівають до розчинення солей.   

Допустимо інші способи розчинення аналізованої наважки, які забезпечать 

повне її розкладання та не потребують змін у подальших стадіях аналізування.  

 Таблиця 1 

Масова частка титану, % Маса наважки, 

г 

Розведення, см
3
 Аліквотна части-

на розчину, см
3
 

Від        0,01     до      0,1 включ. 0,5 100 20 

Понад   0,1       «        0,5     « 0,2 100 10 

        «    0,5       «        1,0     « 0,2 200 10 

        «    1,0       «        2,0      « 0,2 200 5 

        «    2,0       «        5,0      « 0,1 200 5 

 

 Вміст стакана охолоджують, додають 15 см
3 
сірчаної кислоти, розведеної 

1:1,  (2-3) см
3
 ортофосфорної кислоти (у разі присутності вольфраму)  і розчин 

випарюють до появи парів сірчаної кислоти. Вміст стакана охолоджують, додають 
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15 см
3
 розчину винної кислоти (якщо проба містить ніобій і тантал), 20 см

3 
соля-

ної кислоти, розведеної 1:9, і нагрівають до розчинення солей.  

Розчин фільтрують на фільтр «біла стрічка», що містить невелику кількість 

фільтропаперової маси та промивають осад і фільтр 5 - 6 разів соляною кислотою, 

розведеною 1:100. Фільтрат і промивні води збирають у мірну колбу місткістю 

100 см
3
 або 200 см

3
 згідно з таблицею 1 (основний фільтрат). 

Фільтр з осадом вміщують у платиновий (кварцовий) тигель, висушують, 

озолюють і прожарюють за температури від 600 °С до 700 °С. Осад змочують 2-3 

краплями сірчаної кислоти, розведеної 1:4, додають (5 – 6) см
3
 фтористоводневої 

кислоти й обережно випарюють вміст тигля до видалення парів сірчаної кислоти. 

Потім осад у тиглі прожарюють за температури від 800 °С до 900 °С і сплавляють 

з 1 г піросірчанокислого калію. Плав охолоджують і розчиняють нагріваючи у (20 

– 30) см
3
 соляної кислоти, розведеної 1:9. Отриманий розчин приєднують до ос-

новного фільтрату, доливають до позначки соляною кислотою, розведеною 1:9, і 

перемішують. Частину розчину фільтрують через сухий фільтр у суху колбу, від-

кидаючи перші порції фільтрату. 

У дві мірні колби місткістю 100 см
3
 вносять аліквотні частини розчину  згі-

дно з таблицею 1. У кожну колбу додають по 15 см
3
 розчину аскорбінової кисло-

ти, перемішують і витримують протягом (5 – 7) хв. Потім додають 15 см
3
 соляної 

кислоти, розведеної 1:1, і в одну з колб 10 см
3
 розчину діантипірилметану. Розчи-

ни в колбах доливають водою до позначки і перемішують.  

Оптичну густину аналізованого розчину вимірюють через (45-50) хв на фо-

тоелектроколориметрі зі світлофільтром, що має максимум пропускання в інтер-

валі довжин хвиль від 390 нм до 405 нм або на спектрофотометрі за довжини хви-

лі 395 нм. У разі аналізування ніобійвмісних сталей та чавунів оптичну густину 

розчинів вимірюють в інтервалі довжин хвиль від 410 нм до 430 нм. Як розчин 

порівняння використовують другу аліквотну частину аналізованого розчину, що 

містить усі реактиви, крім діантипірилметану.  
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Одночасно з аналізуванням проводять контрольний дослід на забруднення 

реактивів. Від середнього значення оптичної густини кожного аналізованого роз-

чину віднімають середнє значення оптичної густини контрольного досліду.  

Масу титану визначають за градуювальним графіком.  

4.3.2 Побудова градуювального графіка 

У вісім стаканів місткістю (100-150) см
3
 вміщують наважки карбонільного 

заліза та розчин ніобію, які відповідають їх вмісту в аналізованій пробі. У сім із 

них послідовно додають стандартний розчин титану А кількістю 1,0; 2,0; 4,0; 6,0; 

8,0; 10,0; 13,0 см
3
, що відповідає 0,00001; 0,00002; 0,00004; 0,00006; 0,00008; 

0,00010; 0,00013 г титану. У восьмому стакані проводять контрольний дослід. У 

кожний стакан додають 30 см
3
 соляної кислоти, (5-7) см

3 
азотної кислоти, додаю-

чи її краплями, і далі аналізують, як зазначено в 4.3.1. Для всіх розчинів місткість 

мірної колби для розведення становить 100 см
3
, аліквотні частини розчину – 10 

см
3
. Як розчин порівняння використовують розчин контрольного досліду, підго-

товлений без додавання діантипірилметану. 

За отриманими значеннями оптичної густини розчинів з урахуванням поп-

равки контрольного досліду і відповідними до них значеннями маси титану буду-

ють градуювальний графік у координатах оптична густина – маса титану у гра-

мах. Допустимо будувати градуювальний графік у координатах: оптична густина - 

масова частка титану у відсотках. 

 

4.4 Опрацювання результатів 

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

1001
1 

m

m
X ,      (2) 

де т1 — маса титану в аналізованій пробі, визначена за градуювальним гра-

фіком, г; 

    т - маса наважки проби, що відповідає аліквотній частині розчину, г. 
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5 ЭКСТРАКЦІЙНО-ФОТОМЕТРИЧНИЙ МЕТОД ВИЗНАЧЕННЯ 

МАСОВОЇ ЧАСТКИ ТИТАНУ ВІД 0,005 % ДО 0,30 % 

5.1 Суть методу 

Метод ґрунтується на утворенні забарвленої в жовтий колір комплексної 

сполуки титану з діантипірилметаном і хлоридом олова, екстрагуванні її хлоро-

формом і вимірюванні світлопоглинання отриманого екстракту за довжини хвилі 

395 нм або  від 410 нм до 430 нм ( у разі присутності ніобію). 

5.2 Апаратура, реактиви і розчини 

Застосовують апаратуру, реактиви та розчини згідно з 4.2, а також наведені 

нижче.  

Хлороформ – згідно з чинним нормативним документом (НД) . 

Олово металеве в гранулах – згідно з чинним (НД). 

Олово двохлористе 2-водне – згідно з чинним (НД), свіжоприготовлений 

розчин: 200 г хлориду олова розчиняють у 145 см
3
 гарячої соляної кислоти. Роз-

чин охолоджують, додають кілька гранул олова і доливають водою до 1 дм
3
. 

Залізо карбонільне – згідно з чинним (НД); розчин з масовою концентраці-

єю 20 г/дм
3
: у стакан місткістю 250 см

3
 вносять 2,0 г карбонільного заліза і розчи-

няють у 25 см
3
 сірчаної кислоти, розведеної 1:4, помірно нагріваючи. Після пов-

ного розчинення наважки обережно додають краплями азотну кислоту до припи-

нення спінювання і 1 см
3
 в надлишок. Розчин кип'ятять до видалення оксидів азо-

ту і випарюють до появи парів сірчаної кислоти. Вміст стакана охолоджують, об-

мивають стінки стакана 50 см
3
 соляної кислоти, розведеної 1:9, і нагрівають до 

розчинення солей. Охолоджений розчин переносять у мірну колбу місткістю 

100 см
3
, доливають соляною кислотою, розведеною 1:9, до позначки і перемішу-

ють. 

5.3 Аналізування 

5.3.1 Наважку сталі або чавуну залежно від масової частки титану та відпо-

відно до таблиці 2 вміщують у стакан місткістю у стакан місткістю 250 см
3
, дода-

ють 25 см
3
 сірчаної кислоти, розведеної 1:4, накривають стакан годинниковим 

склом і розчиняють, повільно нагріваючи.  
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Таблиця 2 

Масова частка титану, % Маса наваж-

ки, г 

Аліквотна частина 

розчину, см
3
 

Від        0,005   до  0,010 включ. 1,0 20 

Понад   0,01      «   0,05     « 0,5 20 

       «     0,05      «   0,1     « 0,5 10 

       «     0,1        «   0,3    « 0,2 10 

Після повного розчинення наважки обережно додають краплями азотну кислоту 

до припинення спінювання розчину і 1 см
3 
 в надлишок. Розчин кип'ятять до вида-

лення оксидів азоту, і випарюють до появи парів сірчаної кислоти. Вміст стакана 

охолоджують, обмивають стінки стакана і годинникове скло водою, додають  

30 см
3
 соляної кислоти, розведеної 1:9, і нагрівають до розчинення солей. 

     Якщо наважка проби не розчиняється у сірчаній кислоті, її розчиняють 

одним із способів, наведених в 4.3, або іншим способом який забезпечить повне її 

розкладання та не потребує змін у подальших стадіях аналізування. 

Отриманий розчин фільтрують через фільтр «біла стрічка» у мірну колбу 

місткістю 100 см
3
 та промивають два рази соляною кислотою, розведеною 1:9 і 

два рази водою (основний фільтрат). Фільтр із осадом вміщують у платиновий 

(кварцовий) тигель, висушують, озолюють і  прожарюють за температури від 600 

°С до 700 °С. Осад змочують 2-3 краплями сірчаної кислоти, розведеної 1:4, до-

дають (5 – 6) см
3
 фтористоводневої кислоти й обережно випарюють уміст тигля 

до видалення парів сірчаної кислоти. Потім  осад у тиглі прожарюють за темпера-

тури від 800 °С до 900 °С  та сплавляють з 1 г калію піросірчанокислого. Плав 

охолоджують і розчиняють нагріваючи у (20 – 30) см
3
 соляної кислоти, розведеної 

1:9, потім розчин фільтрують через фільтр «біла стрічка» і промивають два рази 

водою. Фільтр з осадом відкидають, а отриманий розчин приєднують до основно-

го фільтрату в мірній колбі місткістю 100 см
3
. Розчин у колбі доводять соляною 

кислотою, розведеною 1:9, до позначки та перемішують. 

Аліквотну частину розчину залежно від масової частки титану і відповідно 

до таблиці 2 вносять у стакан місткістю 200 см
3
, додають 15 см

3
 розчину аскорбі-

нової кислоти і перемішують. Через 5 хв додають 15 см
3
 соляної кислоти, розве-

деної 1:9, 10 см
3 

діантипірилметану і знову перемішують розчин. Через 40 хв роз-



ДСТУ 

10 

чин переносять у ділильну воронку місткістю 200 см
3
, обмиваючи стінки стакана 

соляною кислотою, розведеною 1:9, додають 5 см
3
 розчину двохлористого олова, 

перемішують і додають 20 см
3
 хлороформу. 

Ділильну воронку струшують протягом 1 хв і після розділення шарів орга-

нічний шар зливають у мірну колбу місткістю 50 см
3
. Екстракцію повторюють ще 

двічі, додаючи кожний раз 5 см
3
 хлороформу та збираючи органічні шари в ту са-

му колбу. Екстракт у колбі доводять хлороформом до позначки, перемішують і 

фільтрують через сухий фільтр у суху колбу, яку закривають пробкою.  

Оптичну густину забарвленого екстракту вимірюють на фотоелектроколо-

риметрі зі світлофільтром, що має максимум пропускання в інтервалі довжин 

хвиль від 390 нм до 405 нм або на спектрофотометрі за довжини хвилі 395 нм. Як 

розчин порівняння застосовують хлороформ. 

Одночасно з аналізуванням проводять контрольний дослід на забруднення 

реактивів. Від середнього значення оптичної густини кожного аналізованого роз-

чину віднімають середне значення оптичної густини розчину контрольного дос-

ліду. 

Масу титану знаходять за градуювальним графіком.  

5.3.2 Побудова градуювального графіка 

У шість стаканів місткістю 200 см
3
 вносять по (1,0; 2,5; 5,0 або 10) см

3
 роз-

чину карбонільного заліза залежно від наважки сталі або чавуну. У п'ять із них 

послідовно додають 1; 2; 4; 6; 7 см
3
 стандартного розчину Б титану, що відповідає 

0,00001; 0,00002; 0,00004; 0,00006; 0,00007 г титану. У шостому  стакані прово-

дять контрольний дослід. 

До розчинів у стаканах додають 15 см
3
 розчину аскорбінової кислоти і пе-

ремішують. Через 5 хв додають 15 см
3
 соляної кислоти, розведеної 1:9, 10 см

3
 ро-

зчину діантипірилметану і знову перемішують. Далі аналізують, як зазначено у 

5.3.1. Як розчин порівняння використовують екстракт шостого стакану, що не мі-

стить титану. 
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За отриманими значеннями оптичної густини розчинів і відповідними до 

них значеннями маси титану будують градуювальний графік у координатах опти-

чна густина – маса титану у грамах.  

Допустимо будувати градуювальний графік у координатах: оптична густина 

- масова частка титану у відсотках. 

5.4 Опрацювання результатів 

5.4.1 Масову частку титану Х2, у відсотках, обчислюють за формулою: 

1001
2 

m

m
X ,      (3) 

де т1 - маса титану в аналізованій пробі, визначена за градуювальним графі-

ком, г;  

    т - маса наважки проби, що відповідає аліквотній частині розчину, г. 

6 НОРМИ ТОЧНОСТІ 

6.1 Норми точності та нормативи контролю точності визначення масової ча-

стки титану наведено в таблиці 3. 

Таблиця 3 

У відсотках 
Масова частка титану Границя 

допусти-

мої по-

хибки 

результа-

тів аналі-

зу, Δ 

Допустима розбіжність 

двох середніх 

результатів 

аналізу, отри-

маних у різ-

них умовах, 

D2  

двох пара-

лельних 

визначень, 

d2 

трьох пара-

лельних ви-

значень, d3 

результатів 

аналізу стан-

дартного зра-

зка від атес-

тованого зна-

чення, δ 

Від  0,005 до 0,01 включ. 0,0024 0,0030 0,0025 0,0031 0,0016 

Понад 0,01 « 0,02 « 0,004 0,005 0,004 0,005 0,0026 

« 0,02 « 0,05 « 0,006 0,007 0,006 0,007 0,004 

« 0,05 « 0,10 « 0,012 0,015 0,012 0,015 0,008 

« 0,1 « 0,2 « 0,020 0,025 0,021 0,025 0,013 

« 0,2 « 0,5 « 0,03 0,04 0,03 0,04 0,02 

« 0,5 « 1,0 « 0,04 0,06 0,05 0,06 0,03 

« 1,0 « 2,0 « 0,06 0,07 0,06 0,07 0,04 

« 2,0 « 5,0 « 0,09 0,12 0,10 0,12 0,06 

 

 

7 ВИМОГИ ДО КВАЛІФІКАЦІЇ ОПЕРАТОРА 

7.1 До роботи з обладнанням допускають осіб, які вивчили методику вико-

нання вимірювань, інструкції з експлуатації устатковання і  правила експлуату-



ДСТУ 

12 

вання електроустановок, пройшли відповідний інструктаж, і яких допущено до 

роботи у встановленому на підприємстві (організації) порядку. 

 

8 ВИМОГИ ЩОДО БЕЗПЕКИ 

8.1 Під час аналізування треба дотримуватися вимог щодо безпеки, викла-

дених в інструкціях, що діють у хімічних лабораторіях, і розроблених згідно з 

ДСТУ 7237 та іншими чинними нормативними документами. 

8.2 Треба особливо обережно працювати з органічними розчинами. Необ-

хідно пам'ятати, що пари органічних розчинників токсичні та вибухонебезпечні.  
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