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PRABAVIMO METU LEIDŽIAMO IŠLYDYTI, IŠKIRPTI ARBA PANAUDOTI KITIEMS
BANDYMAMS TAURIŲJŲ METALŲ GAMINIŲ KIEKIO NORMOS BEI PANAUDOTŲ
TAURIŲJŲ METALŲ GAMINIŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ GRĄŽINIMO TVARKA
1. Šioje tvarkoje nustatyta tauriųjų metalų gaminių bei bandinių kiekiai, kurie gali būti paimti
kontrolinėms analizėms atlikti prabuojant šiuos gaminius Lietuvos prabavimo rūmuose, taip pat
grąžinamų po analizės likusio gaminių laužo bei bandinių likučių normos.
2. Lietuvos prabavimo rūmai, prabuodami tauriųjų metalų gaminius, atlieka kiekvieno
gaminio pirminę analizę naudodami gaminio nesuardančius metodus (rentgeno fluorescencinė
analizė, prabavimas ant akmens) ir turi teisę papildomai atlikti kontrolinę analizę kuriuo nors
pasirinktu analizės metodu.
3. Iš kontrolinei analizei atlikti pateiktos tauriųjų metalų gaminių partijos leidžiama paimti
gaminių kiekį, neviršijantį 1 lentelėje nustatytų normų.
Tais atvejais, kai iškyla neaiškumų pirminės analizės metu arba yra nepatenkinami
kontrolinės analizės rezultatai, klientui sutikus, gali būti paimtas ir didesnis gaminių kiekis, negu
nurodytas 1 lentelėje.
1 lentelė. Tauriųjų metalų gaminių, atrinktų kontrolinei analizei atlikti,
normos
Eil. Gaminių rūšis
Nr.
1.
Aukso, platinos grupės
metalų gaminiai

2.

Sidabro gaminiai

Pateiktų tauriųjų metalų
gaminių partijos dydis, vnt.
1-14

Gaminių kiekis, atrenkamas
kontrolinei analizei atlikti, vnt.
-

15-400
401-1000
1001 ir daugiau

1
2
2 gaminiai kiekvienam 1000
vienetų
1
2
1 gaminys kiekvienam 1000
vienetų

1-14
15-400
401-1000
1001 ir daugiau

4. Iš gaminio, atrinkto kontrolinei analizei atlikti, leidžiama paimti bandinį, kurio masė
neviršija 2 lentelėje nustatytų normų. Analizės standartuose bei metodikose nurodytais atvejais, kai
analizę būtina pakartoti, iš to paties gaminio paimamas dar vienas bandinys, laikantis tų pačių
normų.

2 lentelė. Bandinių, naudojamų vienai kontrolinei analizei atlikti, kiekiai bei jų likučių
grąžinimo
normos
Eil. Kontrolinės analizės metodas
Nr.
1.
Aukso cheminė analizėkupeliavimas

Bandinio
masė, g
0,5

2.

0,6

3.

4.
5.

Sidabro cheminė analizė –
potenciometrinis titravimas
Platinos ir platinos grupės
metalų gravimetrinė analizė

0,6

Tauriųjų metalų spektrinė (ICP- 0,3
AES) analizė, kai lydinio praba
ne aukštesnė kaip 980
Tauriųjų metalų spektrinė (ICP- 1,0
AES) analizė, kai lydinio praba
aukštesnė kaip 980

Grąžinamų bandinių likučių normos
Grąžinamas visas po analizės likęs
bandinio likutis, kuris skaičiuojamas
pagal formulę:
Mgrąž = (P nust x M band)/1000, kai
Mgrąž – grąžinamas po analizės likęs
bandinio likutis, g
Pnust – nustatyta bandinio praba (analizės
rezultatas),
Mband – paimto bandinio masė, g
Bandinio likutis negrąžinamas (lieka
cheminiuose junginiuose)
Grąžinamas visas po analizės likęs
bandinio likutis. Skaičiuojamas kaip 1
eilutėje (aukso cheminės analizės –
kupeliavimo atveju)
Bandinio likutis negrąžinamas (lieka
tirpaluose)
Bandinio likutis negrąžinamas (lieka
tirpaluose)

5. Po kontrolinės analizės klientui grąžinami gaminio likučiai, likę paėmus iš gaminio
bandinio kiekį, reikalingą kontrolinei analizei atlikti.
6. Bandinių likučiai, likę po kontrolinės analizės, yra grąžinami pagal 2 lentelėje nustatytas
grąžinamų likučių normas (sveriama ne mažesniu kaip ± 0,01 g tikslumu).
7. Atliekant tauriųjų metalų gaminių pirminę analizę naudojant gaminio nesuardančius
metodus, leidžiama paimti bandinio kiekį, ne didesnį kaip 0,1 procento gaminio masės. Bandinių
likučiai negrąžinami (pereina į atliekas).
8. Atliekant lydinių kontrolinę analizę, bandiniai imami iš kiekvieno lydinio vieneto.
Iškerpamo (išgręžiamo) lydinio kiekis gali būti ne didesnis kaip 20 g. Bandinio kiekis,
panaudojamas analizei, turi neviršyti 2 lentelėje nustatytų normų. Analizės standartuose bei
metodikose nurodytais atvejais, kai analizę būtina pakartoti, iš to paties lydinio paimamas dar vienas
bandinys, laikantis tų pačių normų. Po analizės nepanaudoti lydinio likučiai ir bandinių likučiai
grąžinami laikantis šios tvarkos 6 punkto reikalavimų.
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