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БЪЛГАРСКИ ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ
Българският институт за стандартизация (БИС) е националният орган
по стандартизация в Република България и е създаден по реда на Закона за националната стандартизация от 2005 г. (ДВ, бр. 88 от 4 ноември
2005). БИС е обществено-правна организация, в която членуват всички
заинтересовани от дейността по стандартизация фирми, организации
и институции.

Нашата дейност е насочена както към непрекъснато подобряване на националната стандартизационна система и привличане на повече участници в дейността по стандартизация, така и
към подобряване на управлението и организацията на работа.
Основни дейности на БИС:
• разработва, приема и одобрява български стандарти;
• участва в работата на европейските и международните
организации за стандартизация;
• издава и разпространява български стандарти, проекти и
стандартизационни документи;
• издава официален бюлетин и каталог на българските стандарти;
• продава международни стандарти и чуждестранни национални стандарти и проекти;
• създава и поддържа база данни за стандарти и стандартизационни документи;
• организира курсове, семинари, конференции и други
форми за обучение;
• създава система за оценяване на съответствието с изискванията на българските стандарти;
• осъществява сътрудничество със сродни организации за
стандартизация от други държави.

БИС полага усилия за сближаване и отразяване интересите на всички заинтересовани както в частния, така и в обществения сектор,
ръководейки се от принципите на стандартизацията - балансирано
участие, равнопоставеност, прозрачност, общо съгласие.

София 1797, жк „Изгрев“ ул. „Лъчезар Станчев“ № 13, тел.: +359 2 8174-504, факс: +359 2 8174-535
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Стандартите се грижат не само за нашата безопасност, но и за
красотата, към която се стремим. Темата на този брой на списание
„БДС Компас” е бижутерията, тъй като стандартизацията е един от
важните инструменти, предпазващи ни от фалш и ментета.
Разказваме как се вземат проби. БДС ISO 11596 Бижутерия. Вземане
на проби от благородни метали за и в бижутерски артикули и свързани продукти е приложим за суровини, полуготови и готови продукти от бижутерски сплави.
Как се определя съдържанието на злато, платина и паладий в бижутерските сплави е разгледано в БДС ISO 15093 Бижутерия. Определяне на благородни метали в бижутерски сплави на злато, платина
и паладий със съдържание 999 ‰. Диференциален метод с използване
на ICP-OES.
Как се определя среброто в бижутерските сплави е представено в
други стандарти, които са разгледани в темата на броя.
БДС EN 1904 Благородни метали. Чистота на припоите, използвани
със сплави от благородни метали определя съдържанието на благороден метал в припоите, подходящи за използване при производството
на бижута.
Показваме и как да разпознаем диамантите, благодарение на стандартите. Диамантената индустрия е загрижена, че потребителят може
по невнимание да купи синтетичен диамант или друг продукт, като
смята, че това е диамант. Производителите на синтетични диаманти
пък не желаят техните продукти да бъдат разглеждани като евтина
алтернатива на диамантите. В интерес и на двата сектора е потребителите да могат да направят информиран избор при покупката.
БДС EN ISO 18323 Бижутерия. Доверие на потребителите в диамантената индустрия се основава до голяма степен на съществуващите
в индустрията документи за етикетиране и предоставя доброволни за
прилагане насоки за индустрията относно описанието на диаманти,
обработени диаманти, синтетични диаманти, композитни диаманти и
имитации на диаманти.
Стандартите са от безспорна полза за бизнеса и гаранция за високо
качество, казва в рубриката „Опит” инж. Галина Спасова. Според
нея доброволността на стандартите, особено в техническия сектор, е
относително понятие.
Предстои ни отново да докажем, че сме сред отличниците на европейската стандартизация. Тази година БИС ще направи „Самооценяване,
интегрирано със сертификация по EN ISO 9001“ за трети пъти, а за
това разказваме в рубриката „На фокус”.
Стандартизацията е колективно усилие - уникалността на системата
е нейната откритост. За да подчертаят и отбележат приноса на хората
от различни страни и сектори CEN и CENELEC започват нов проект
„Лицата на стандартизацията“.
БИС чрез списание „БДС Компас” винаги е давал думата и е показвал
хората, който със своята ерудираност и знания дават своя ценен принос за развитието на стандартизационната система. А ние ще продължим да популяризираме тяхната дейност и експертност на страниците
на списанието.

ТЕМА НА БРОЯ

Как се вземат проби

БДС ISO 11596 Бижутерия. Вземане на проби от благородни метали за и в бижутерски артикули и свързани
продукти е приложим за суровини, полуготови и готови
продукти от бижутерски сплави. Целта на този международен стандарт е да установи всички дейности, необходими за получаване на проби, предназначени за определяне
на съдържанието на благороден метал в конкретна бижутерска сплав.

• черпак от кварц, графит или от корозионноустойчива стомана с въглеродно покритие с вместимост от
5 ml до 10 ml; въглеродното покритие може да бъде
получено, като се използва богат на въглерод пламък

•

полирана лабораторна валцова машина

Стандартът не се отнася за индустриални продукти, монети, стоматологични или декоративни покрития върху други материали.

•

трион и пила

Документът посочва, че използваните инструменти трябва
да отговарят на критериите за незамърсяване на пробите
съгласно следния списък:
• бормашина, монтирана на стенд за пробиване, която работи в диапазона от 800 r/min (обороти/минута)
до 1 200 r/min; стендът трябва да има приспособления
за закрепване на материала, от който се взема проба
• високоскоростни спираловидни бургии, по една за
всеки вид сплав
•

малка гилотина

•

наковалня с твърда полирана повърхност

•

чук с изпъкнала повърхност и подходяща маса

• ситнозърнеста шкурка за почистване на наковалнята и чука след всяка употреба
•

ножици за изпитването

• делители на пробата от полирана корозионноустойчива стомана
• кварцова или графитова тръба с тесен отвор
(3 mm до 5 mm) с устройство за засмукване, подходящо за издърпване на стопена сплав
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• плитка отворена матрица от материал, подходящ
за бързо охлаждане, без замърсяване

• стъргалка, състояща се от триъгълна стоманена
или керамична пръчка, поставена в ръкохватка.
Списъкът не е изчерпателен, може да се използват и други
инструменти, които отговарят на критериите за незамърсяване на пробите.
Стандартът прдупреждава, че относителната мекота на
много от тези сплави прави лесно въвличането на замърсявания. Всички инструменти, машини и контейнери, използвани за получаване, съхранение или транспортиране
на пробите, трябва да бъдат почиствани преди употреба.
Прах, масло и смазка се отстраняват с почистващи агенти,
които не оставят остатъци при сушене. Преди вземането
на проби се отстраняват излишъците от почистващи агенти. Не се препоръчва да се използват хлорирани въглеводороди или други вредни вещества.
Операцията по вземане на проби се прави така, че да бъде
получен материал, който да може да бъде разпределен на
еквиваленти порции по приемлив начин. При продукти,
които са монтирани чрез спояване, се избягва вземане на
проба от линията на спояването. Стандартът предупреждава, че включването на спойка в пробата е обект на отделно
национално законодателство.

Пробиване

Пробите се вземат от добре разбъркани стопилки, използвайки някой от методите:

Работи се със спираловидна бургия 3 mm до 6 mm без
охлаждаща смазка, при което се пробива най-малко половината от дебелината на продукта. Ако е необходимо,
стружките се натрошват и се обединяват с друг материал
от същото пробиване, преди подбора на порциите за изпитване за 6 (или 4 или 2) анализа. Материали от различни
пробивания не трябва да се обединяват, освен ако масата е
по-малка от 50 % от определената за стандартния метод за
изпитване.

• Метод 1: за извличане на стопен метал с формата на цилиндър с дължина 7 cm се използва тръба от
графит или кварц с диаметър 3 mm или 5 mm. След отстраняване на всичкия кварц цилиндърът се сплесква,
за да се получи тънка лента от сплавта, от която се
отрязват две порции за изпитване, като преди това се
изхвърлят по 2 mm от двата края. Изискваната дебелина на лентата се определя от степента на разяждане от киселината в процеса на разтварянето.
• Метод 2: пробата се загребва с черпак с вместимост 5 ml, направен от графит или от стомана с
въглеродно покритие (за злато и сребро) или от кварц
(за платина и паладий). Течната проба трябва да бъде
охладена бързо чрез изливане във вода или леене в плоска форма. Когато се лее платина или паладий, формата не може да е от графитен продукт. Гранулите,
получени чрез охлаждане във вода, се сплескват и нагряват при 150 °С до 200 °С до изсушаване.
Стандартът препоръчва да бъде оценена потенциалната
сегрегация при охлаждането и загубите преди и по време
на втвърдяванео, преди приемането като представителни
на втвърдените проби. При тази техника е необходимо
пробите да бъдат предпазени от повишаване съдържанието на кислород.

ТЕМА НА БРОЯ

Вземане на проби от стопен метал

Стружките, използвани за този процес, се почистват старателно преди употреба и се използват отделни бургии за
всяка сплав с различен химичен състав.

Изстъргване
Ако се използва стъргалка, тя трябва да бъде остра и да
се използва от специалист с опит, така че да бъде възможно вземане на проби, които са достатъчно еднородни и
представителни, без повреждане на продукта. Този метод
не би следвало да се използва за електроформи, за продукти с покритие от благородни метали върху подложка или
за продукти, получени с използване на метода на кухата
тръба.

Рязане
Когато се взема проба чрез рязане, тя трябва да бъде взета
от цялото напречно сечение.

Вземане на проба с трион или с пила
Представителната площ на напречното сечение трябва да
бъде разделена, за да се получат представителни проби.
Използват се чисти триони и пили и получените стружки
се проверяват за замърсявания.
Необходимо е да бъде осигурено подходящо съхраняване,
ако има изискване за запазване на пробите. Контейнерите
се етикетират с цел идентификация. Подготвените проби
от кюлчета, блокчета, листове, пръчки, тръби, телове, отливки и други необработени материали, трябва да бъдат с
тегло поне три пъти по-голямо от количеството, което се
изисква за двукратно изпитване, когато се налага.
(БДС Компас)
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Злато, платина и паладий в
бижутерските сплави

БДС ISO 15093 Бижутерия. Определяне на благородни
метали в бижутерски сплави на злато, платина и паладий със съдържание 999 ‰. Диференциален метод с
използване на ICP-OES установява аналитична процедура за определянето на платина в платинови бижутерски
сплави, злато в златни бижутерски сплави или паладий в
паладиеви бижутерски сплави с номинално съдържание
на всеки благороден метал 999 ‰ (части на хиляда) чрез

измерване на конкретните елементи, както е посочено в
следващите таблици.

Платина:
Елемент

Дължина на
вълната
nm

Алтернативна дължина
на вълната
nm

Ag
328,068
Au
242,795
Bi
223,061
Cd
226,502
Co
228,616
Cu
324,754
Fe
259,94
Ir
215,278
Mn
257,610
a
Предполагаема линия на матрицата
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—
267,595
—
—
238,892
—
—
—
—

Елемент

Дължина на
вълната
nm

Алтернативна дължина
на вълната
nm

Ni
Pb
Pta
Pd
Rh
Ru
Sn
Ti
Zn

352,454
168,220
224,552
340,458
343,489
240,272
189,989
334,941
213,856

231,604
220,353
273,396
355,308
—
—
—
—
—

Елемент

Дължина на
вълната
nm

Алтернативна дължина
на вълната
nm

Елемент

Дължина на
вълната
nm

Алтернативна дължина
на вълната
nm

—
302,920
—
226,502
238,892
—
—
—
—

Ni
Pb
Pd
Pt
Rh
Ru
Sn
Ti
Zn

352,454
168,220
340,458
306,471
343,489
240,272
189,989
334,941
213,856

231,604
220,353
355,308
203,646
—
—
189,927
—
—

Алтернативна дължина
на вълната
nm

Елемент

Дължина на
вълната
nm

Алтернативна дължина
на вълната
nm

Ni
Pda
Pt
Pb
Rh
Ru
Sn
Ti
Zn

352,454
248,892
306,471
220,353
343,489
240,272
189,989
334,941
213,856

231,604
229,651
203,646
—
—
—
189,927
—
—

Ag
328,068
a
Au
389,789
Bi
223,061
Cd
228,802
Co
228,616
Cu
324,754
Fe
259,94
Ir
215,278
Mn
257,610
a
Предполагаема линия на матрицата

ТЕМА НА БРОЯ

Злато:

Паладий:
Елемент

Дължина на
вълната
nm

Ag
328,068
Au
242,795
Bi
223,061
Cd
228,802
Co
228,616
Cu
324,754
Fe
259,94
Ir
215,278
Mn
257,610
a
Предполагаема линия на матрицата

—
—
—
226,502
238,892
—
—
—
—

Могат да бъдат използвани и други дължини на вълните,
освен посочените в трите таблици. Във всички случаи
обаче трябва да се обърне внимание на спектралните интерференции. Стандартът посочва, че тези таблици не са
изчерпателни и ако присъстват и други елементи, те трябва
да бъдат анализирани.

на хиляда), включени в ISO 9202. Пробите от сплави на
благородни метали се претеглят и се разтварят в царска
вода за приготвяне на разтвор с концентрация 10 g/l. Примесите се определят чрез метода ICP-OES и съдържанието на благородните метали се получава чрез изваждане на
общото съдържание на примесите в пробата от 1 000 ‰.

Стандартът определя метод, предназначен за използване
като референтен метод за определяне на чистотата на благородните метали в сплави със съдържание 999 ‰ (части

За анализ се използват само реагенти с известна аналитична чистота и само дестилирана вода или вода с еквивалентна чистота, ако не е определено друго.
• Солна киселина (HCl), приблизително 30 % до 37 %
HCl (масови части).
• Азотна киселина (HNO3), приблизително 65 % до
70 % HNO3 (масови части).
• Царска вода (препоръчва се да бъде приготвена
непосредствено преди използване).
• Кисел базов разтвор (може да съдържа хлориди и
нитрати), всички съответни елементи (100 l всеки) в
1 mol/l HCl (5.1) и 1 mol/l HNO3.
• Сравнителни материали: злато, платина или
паладий с минимална чистота 999,9 ‰, в подходяща
форма.
БДС Компас, брой 1/2020
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Трябва да бъде точно определено съдържанието на всеки
примес.
Използва се обичайна лабораторна апаратура и ICP OES с
фиксирани и/или сканиращи канали, оптична разделителна способност 0,02 nm за съответните елементи и граница
на откриваемост 0,05 mg/l или по-добра, и възможност за
корекция на фона. Необходима е аналитична везна с точност на отчитане 0,01 mg.
За всяка анализирана проба се подготвят по два разтвора. Претегля се порция приблизително 500 mg, с точност
0,1 mg, прехвърля се в мерителна колба от 50 ml и се добавят 30 ml царска вода. Нагрява се леко до пълно разтваряне
на пробата и нагряването продължава до изгонването на
азотните оксиди. Оставя се да се охлади, долива се с вода
до 50 ml и се разбърква старателно. Отклонение от обема на мерителната колба, предизвикано от нагряването, е
приемливо съгласно този международен стандарт. Ако се
наблюдават неразтворени остатъци, се препоръчва разтварянето да се извършва под налягане.
Инструментът за измерване се настройва съгласно
инструкциите на производителя и се избират подходящи
позиции за корекция на фона. Използват се чисти горелка,
камера за пулверизиране и тръбички за засмукване, плазмата да е стабилизирана преди употреба.
Калибрационните разтвори се пулверизират в съответствие с определените процедури за калибриране на инструмента и след това се прилага аналитичната процедура
за разтвора на пробата. Резултатът се представя с достатъчен брой знаци след десетичния знак, за да се осигурят
точни показания за концентрациите при границите на откриваемост за съответните елементи.
За всеки разтвор трябва да има време поне 30 s за стабилизиране, последвани от пет реплики, всяка от които най-
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малко 5 s, за определяне на нетния интензитет (т.е коригиран фон). Необходимо е времето за промиване между всяко
измерване да е достатъчно, за да позволи сигналът да се
върне на базовата линия, освен за елемента в матрицата.
Стандартът посочва чрез формули и калибрационни криви как се изчисляват и изразяват резултатите от изпитване.
Резултатите от две определяния не трябва да се отклоняват
с повече от 0,1 ‰ от чистотата на благородния метал. Ако
разликата е по-голяма, изпитването се повтаря.
Протоколът от изпитване включва най-малко:
• идентификация на пробата, включително източник, дата на получаване и форма на пробата
•

процедурата на вземане на пробата

• използван метод чрез позоваване на този международен стандарт
• съдържание на благородни метали в пробата, в
масови части на хиляда (‰), като единични стойности и като средни стойности, като резултатите се
записват с четири значещи цифри
• всяко отклонение от метода, определен в този
международен стандарт, ако това е от значение
• всички необичайни особености, наблюдавани по
време на определянето
•

дата на изпитване

• идентификация на лабораторията, извършила
анализа
• подпис на ръководителя на лабораторията и на
оператора.
(БДС Компас)

БДС ISO 15096 Бижутерия. Определяне на сребро в
сребърни бижутерски сплави с чистота 999 ‰. Диференциален метод с използване на ICP-OES определя
аналитична процедура за определяне на сребро с номинал-

Елемент

Дължина на
вълната
nm

Алтернативна дължина
на вълната
nm

ТЕМА НА БРОЯ

Как се определя среброто в
бижутерските сплави

но съдържание, не по-малко от 999 ‰ (части на хиляда),
чрез измерване на отделните елементи, посочени в следната таблица:

Елемент

Дължина на
вълната
nm

Алтернативна дължина
на вълната
nm

Al
396,152
Ni
231,604
352,454
Pb
220,353
168,220
As
193,759a
Au
267,595
242,795
Pd
340,458
360,955
Bi
223,061
Pt
265,945
306,471
Cd
228,802
226,502
Sb
206,833
217,581
Co
228,616
238,892
Seb
196,090
203,985
Cr
205,560
283,563
Sic
251,611
Cu
324,754
Sn
189,989
Fe
259,940
Te
214,281
238,578
Mg
280,270
285,213
Ti
336,121
Mn
260,569
257,610
Zn
206,200
213,856
a
Използваната дължина на вълната зависи от вида на апаратурата, например 193,695 също обикновено е използвана
за As.
Използваната дължина на вълната зависи от вида на апаратурата, например 196,026 също обикновено е използвана
за Se.
b

c

Всички съдове и бутилки за реагенти трябва да бъдат от PTFE или от пластмаса.

Стандартът посочва, че могат да бъдат използвани и други дължини на вълните, освен посочените в таблицата, но
задължително трябва да се обърне внимание на спектралните интерференции.
Процедурата за вземане на проби се провежда в съответствие с ISO 11596. Пробата се претегля и разтваря в азотна
киселина за приготвяне на разтвор с концентрация 10 g/l.

Суспензията, която може да присъства в този разтвор, се
отстранява чрез центрофугиране и се разтваря в царска
вода. Двата разтвора се анализират отделно чрез метода
ICP-OES и общото съдържание на всеки примес в пробата
се получава чрез сумиране на резултатите от двата анализа. Съдържанието на сребро се получава чрез изваждане на
общото съдържание на примесите в пробата от 1 000 ‰.
БДС Компас, брой 1/2020
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Ако не е определено друго, за анализ се използват само реагенти с позната аналитична чистота и само дестилирана
вода или вода с еквивалентна чистота:
• Солна киселина (HCl), приблизително 30 % до 37 %
HCl (масови части).
• Азотна киселина (HNO3), приблизително 65 % до
70 % HNO3 (масови части).
• Базов разтвор 1, който не трябва да съдържа
никакъв хлорид и се препоръчва да бъде приготвен
непосредствено преди използването му.
• Базов разтвор 2 може да съдържа хлориди и
нитрати, Al, Au, Cr, Fe, Mg, Ni, Pt и Sn (100 mg/l всеки)
в 1 mol/l HCl или HNO3. Препоръчва се разтворът да
бъде приготвен непосредствено преди използването.
• Царска вода, която се приготвя непосредствено
преди използването, като се смесват три обемни части солна киселина и една обемна част азотна киселина.
• Сребро с минимална чистота 999,9 ‰, или сребърен нитрат с фотографско качество.
Стандартът посочва необходимата апаратура, която освен
обичайната, включва ICP-OES с фиксирани или сканиращи канали, оптична разделителна способност 0,02 nm за
съответния елемент и граница на откриваемост най-малко
0,05 mg/l и възможност за корекция на фона. Необходима
е аналитична везна с точност на отчитане 0,1 mg, както и
центрофуга, подходяща за епруветки от 10 ml до 50 ml, и
въртяща се при най-малко 3 000 r/min (обороти в минута).
Стандартът пояснява, че всяка проба се анализира два
пъти. Претегля се порция от пробата, приблизително
500 mg, с точност 0,1 mg, прехвърля се в чаша от 50 ml и
се добавят 7,5 ml Н2О и 7,5 ml HNO3. Нагрява се леко до
пълно разтваряне на пробата и нагряването продължава до
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изгонване на азотните оксиди. Добавят се 10 ml вода. След
охлаждане до стайна температура разтворът се прехвърля
от чашата от 50 ml в епруветка за центрофугиране. Сместа
се центрофугира при 3 000 r/min за 5 min и течната фаза
се прехвърля в мерителна колба от 50 ml. Към утайката
се добавят 5 ml вода, сместа се центрофугира отново при
3 000 r/min за 5 min и повече и новообразуваната течна
фаза се добавя в мерителната колба от 50 ml. Тази операция се повтаря три пъти. Обемът на разтвора се долива с
вода до 50 ml. Този разтвор се анализира без забавяне, като
се използват определени калибрационни разтвори.
Към утайката, останала след центрофугирането, се добавят 2 ml прясно приготвена царска вода. Нагрява се при
80 °С за 2 h. Охлажда се до стайна температура, прехвърля
се в мерителна колба от 5 ml, промива се с вода и се долива
с вода до 5 ml. Този разтвор се анализира, като се използват калибрационните разтвори с царска вода, описани в
стандарта.
Измервателният инструмент се настройва съгласно
инструкциите на производителя и се избират подходящи
позиции за корекция на фона. Използват се само чисти горелка, камера за пулверизиране и тръбички за засмукване
на пробата и плазмата трябва да бъде стабилизирана преди употреба. Калибрационните разтвори се пулверизират
в съответствие с определените процедури за калибриране
на инструмента и след това се прилага аналитичната процедура за разтворите на пробата. Резултатът се представя с
достатъчен брой знаци след десетичния знак, за да се осигурят точни показания за концентрациите при границите
на откриваемост за съответните елементи.
За всеки разтвор е необходимо да има време най-малко
30 s за стабилизиране, последвани от пет реплики, всяка от
които най-малко 5 s, за определяне на нетния интензитет
(т.е коригиран фон). Времето за промиване между всяко
измерване трябва да бъде достатъчно, за да позволи сигналът за всеки примес да се върне на базова линия.

сти и като средни стойности, като резултатите се
записват с четири значещи цифри

Документът съдържа формули за изчисленията. Резултатите от две определяния не трябва да се отклоняват с повече
от 0,1 ‰ от чистотата на благородния метал. Ако отклонението е по-голямо, изпитването трябва да се повтори.

• всички отклонения от метода, определен в този
международен стандарт, ако това е от значение

Протоколът от изпитването трябва да включва най-малко:
• идентификация на пробата, включително източник, дата на получаване и форма на пробата
•

процедурата на вземане на пробата

• използвания метод чрез позоваване на този международен стандарт
• съдържание на благородни метали в пробата, в
масови части на хиляда (‰), като единични стойно-

• всички необичайни особености, наблюдавани по
време на определянето
•

дата на изпитването

ТЕМА НА БРОЯ

Всеки анализ (сребро 10 g/l и царска вода) се извършва
отделно с определените за това калибрационни разтвори.

• идентификация на лабораторията, извършила
анализа
• подпис на ръководителя на лабораторията и на
оператора.
(БДС Компас)

БДС Компас, брой 1/2020
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Как се определя среброто с калиев
бромид

БДС EN ISO 11427 Бижутерия. Определяне на сребро в
сребърни бижутерски плави. Обемен (потенциометричен) метод с използване на калиев бромид описва метод при сплави с чистота в определени концентраци. Тези
сплави могат да съдържат мед, цинк, кадмий и паладий.
Освен паладия, който трябва да бъде утаен преди започване на титрирането, тези елементи не пречат на определянето по този метод.
Пробата се разтваря в разредена азотна киселина. Съдържанието на сребро в получения разтвор се определя чрез
титриране със стандартен разтвор на калиев бромид, използвайки потенциометричното показание на еквивалентния пункт.
Ако не е посочено друго, за анализ се използват само реагенти с призната аналитична чистота и само дестилирана
вода или такава с еквивалентна чистота. Азотна киселина, 33 % HNO3 (масови части) с достатъчно ниско съдържание на халогениди, което се проверява чрез изпитване
със сребърен нитрат. Разтварят се във вода 11,901 g калиев
бромид (изсушен при 105 °С) и се разрежда до 1 000 ml.
Разтварят се 10 g динатриев диметилглиоксим октахидрат
в 1 000 ml вода.
Стандартът посочва необходимата апаратура и процедурата на вземане на проби от сребро и сребърни сплави. Процедурата включва претегляне, с точност до 0,01 mg, на три
проби от сребро, всяка от които от 300 mg до 500 mg, които
се прехвърлят в три стъклени лабораторни чаши. Във всяка чаша се прибавя по 5 ml азотна киселина и се нагрява внимателно за разтваряне на среброто. Чашите отгоре
може да бъдат покрити с часовникови стъкла. Нагряването продължава до спиране на отделяне на азотен оксид.
Оставя се да се охлади. Часовниковите стъкла се изплакват
в лабораторните чаши. Добавя се минимален обем вода,
необходим за изискванията на апарата за титриране по отношение на измерването и разбъркването. Лабораторната
чаша се поставя в апарата за титриране. Препоръчва се масата на стандартните проби от сребро да бъде с разлика
не повече от 20 mg от масата на среброто в порциите за
изпитване.
С помощта на бюрета-плунжер при непрекъснато разбъркване се прибавя разтвор на калиев бромид, достатъчен за
утаяване на около 95 % от среброто в разтвора. Останалото сребро се титрира по такъв начин, че еквивалентният
пункт да може да се интерполира от добавените порции от
0,05 ml на разтвора на калиевия бромид.

12

БДС Компас, брой 1/2020

Ако присъства паладий, той се отстранява чрез прибавяне на воден разтвор на динатриев-диметилглиоксим-октахидрат. Преди започване на титрирането за всеки 100 mg
паладий се прибавят 50 ml от този разтвор.
Стандартът посочва как се изчисляват и изразяват резултатите. Разликата от две паралелни определяния трябва да
бъде по-малка от 1 на хиляда (‰) в масови части сребро.
Ако разликата е по-голяма от тази, анализът се повтаря.
Протоколът от изпитването трябва да съдържа:
• идентификация на пробата, включваща източник,
дата на получаване, форма на пробата
•

процедурата на вземане на пробата

• използвания метод чрез позоваване на този международен стандарт
• съдържание на сребро в пробата, в масови части
на хиляда (‰) като единични стойности и като средни стойности
• ако е от практическо значение, всяко отклонение
от метода, определен в този международен стандарт
• всички особености, забелязани в хода на определянето
•

дата на изпитването

• идентификация на лабораторията, извършваща
анализа
• подпис на ръководителя на лабораторията и на
извършилия анализа.
(БДС Компас)

ТЕМА НА БРОЯ

Огневото оценяване
на златото

БДС EN ISO 11426 Бижутерия. Определяне на злато в
златни бижутерски сплави. Купелационен метод (огнево оценяване) определя пробирен анализ, като препоръчва съдържанието на злато в сплавите да бъде предимно в
границите между 333 и 999 части на хиляда (‰). Процедурата е приложима специално за златни сплави, съдържащи сребро, мед и цинк. Посочени са някои модификации,
когато присъстват никел и/или паладий в така наречените
бели златни сплави, както и за сплави със съдържание на
злато 990 или повече части на хиляда (‰).
Златните сплави се разреждат със сребро, свързват се с
олово и се подлагат на купелиране в купелационна пещ до
получаване на зърно от благородни метали. След сплескване и валцуване среброто се извлича в азотна киселина
и златото се претегля. Възможните систематични грешки
в процедурата се елиминират чрез паралелно анализиране
на стандартни пробни образци.
Използват се само реагенти с призната аналитична чистота
и само дестилирана вода или вода с еквивалентна чистота,
ако не е определено друго.
• Азотна киселина (HNO3), 33 % (масови части) с
достатъчно ниско съдържание на халогениди. Проверява се чрез изпитване със сребърен нитрат.
• Азотна киселина (HNO3), 49 % (масови части) с
достатъчно ниско съдържание на халогениди. Проверява се чрез изпитване със сребърен нитрат.
• Олово, чистота за анализ, несъдържащо благородни метали и бисмут, под формата на фолио, зърна или
таблетки.
• Чисто сребро за разреждане с чистота минимум
999 масови части на хиляда (‰), несъдържащо злато
и метали от групата на платината.
•

Чисто злато за сравнителни проби:
»» за определяне съдържанието на злато в диапазона между 333 и 990 масови части на хиляда (‰),
с чистота минимум 999,9 масови части на хиляда
(‰), и
»» за определяне чистотата на злато с повече от
990 масови части на хиляда (‰), с чистота минимум 999,99 масови части на хиляда (‰).

• Чист паладий за сравнителни проби, с чистота минимум 999,5 масови части на хиляда (‰), несъдържащ
злато.

• Никел за сравнителни проби под форма на подходяща лигатура (несъдържаща благородни метали).
• Мед (фолио или тел) за сравнителни проби, чистота минимум 999 масови части на хиляда (‰), несъдържащи злато и метали от групата на платината.
• Натриев тетраборат (Na2B4O7), анхидрид.
Необходимата апаратура включва:
•

Обичайна лабораторна апаратура.

• Купелационна пещ, в която може да бъде поддържана оксидираща атмосфера. Посочва се, че не е подходяща стандартна муфелна пещ.
• Купелки (тигелчета) от магнезиев оксид под формата на единични или блокови купелки, способни да
абсорбират получените олово и оксиди на основния
метал.
• Разделителни колби или устойчиви на азотна киселина кошници, снабдени със съдчета под формата на
напръстници с перфорирано дъно.
• Тигли за отгряване, изработени от труднотопими
материали.
БДС Компас, брой 1/2020
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•

Купелационни щипци.

•

Пинсети за проби.

• Полирана наковалня, която може да бъде заместена от преса, полирана и запазена за тази цел.
• Полиран чук с маса, не по-малка 400 g, който може
да бъде заместен от преса, полирана и запазена за
тази цел.
• Съдовe за шлаковане, обикновено с диаметър
50 mm.
•

Бижутерски валци.

•

Щипци за тигел.

•

Почистваща четка за пробaтa.

•

Аналитична везна с точност на отчитане 0,01 mg.

Изчисляването и изразяването на резултатите се прави по
съответни формули. Две паралелни определяния трябва да
дават разлика в резултатите, по-малка от 0,5 масови части
на хиляда (‰) за сплави от жълто и червено злато, по-малка от 1,0 масова част на хиляда (‰) за сплави от бяло злато
и по-малка от 0,2 масови части на хиляда (‰) за златни
сплави, съдържащи 990 ‰ или повече злато. Ако разликата е по-голяма от тази, анализът трябва да се повтори.
При анализирането на сплави с чистота на златото 990 ‰
или по-висока стойностите за F на сравнителните проби,
правени паралелно, не трябва да се различават с повече от
0,16 ‰. Анализът се повтаря при по-голяма разлика.
Протоколът от изпитването трябва да съдържа:
• идентификация на пробата, включително източник, дата на получаване, форма на пробата
•

процедурата на вземане на пробата

• използвания метод чрез позоваване на този международен стандарт
• съдържание на злато в пробата, в масови части на
хиляда (‰), като единични и като средни стойности
Процедурата за вземане на проби се извършва в съответствие с ISO 11596. Когато химичният състав на пробите
не е известен, се препоръчва да се направи предварителен
анализ чрез подходящи средства за определяне на приблизителния състав на материала, т.е. рентгеново-флуоресцентен анализ.

• ако е от значение, всяко отклонение от метода,
определен в този международен стандарт

Стандартът подробно посочва какво се прави при различни сплави като:

• идентификация на лабораторията, извършваща
анализа

• жълти и червени златни сплави, несъдържащи
никел, и бели златни сплави с паладий
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•

сплави от бяло злато, съдържащи никел

•

сплави от бяло злато, съдържащи паладий

•

златни сплави, съдържащи повече от 40 % сребро

•

златни сплави, съдържащи 999 ‰ злато.

БДС Компас, брой 1/2020

• всички особености, забелязани в хода на определянето
•

дата на изпитването

• подпис на ръководителя на лабораторията и на
оператора.
(БДС Компас)

БДС EN 1904 Благородни метали. Чистота на припоите, използвани със сплави от благородни метали
определя съдържанието на благороден метал в припоите,
подходящи за използване при производството на бижута.
Стандартът съдържа конкретни изисквания като това, че
за съединяване на части от златни бижута трябва да бъдат
използвани припои с чистота, не по-ниска от тази на артикула, който ще бъде спояван.
Изключенията от това правило са:
• артикули от златни сплави с чистота, по-висока
от 750/1 000, трябва да бъдат споявани със златен
припой с чистота, не по-малко от 750/1 000 злато
• златни верижки, изработени от тел с диаметър,
по-малък от 1 mm, могат да бъдат споявани с припой
без съдържание на злато.

ТЕМА НА БРОЯ

Изисквания за чистотата на припоите

Документът съдържа информационно приложение, което
посочва отклонения, съответстващи на национални законодателства като австрийското и английското. Така например австрийското отклонение от този стандарт гласи, че
масата на допълнителния метал за спояване не трябва да
превишава необходимата за спояването, а също така допълнителният метал трябва да бъде със съдържание на
благороден метал, не по-малко от половината на съдържанието му в спояваните платинови, златни или сребърни
сплави. Законът във Великобритания пък гласи, че за златни артикули за продажба в страната използваният златен
припой трябва да има чистота, не по-ниска от стандартнатачистота на артикула, но се дават и изключения от това
правило. (БДС Компас)

Припоите не трябва да бъдат причина за понижаване на
средната стойност на чистотата под декларираната чистота.
Стандартът посочва, че за добавяне на части на платинови бижута се използват само припои с минимално общо
съдържание на благороден метал 800/1 000. За добавяне
на части на паладиеви бижута се използват припои с минимално общо съдържание на благороден метал 700/1 000.
Само сребърни припои с минимална чистота 550/1 000
сребро се използват за добавяне на сребърни бижута.
БДС Компас, брой 1/2020
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Как да разпознаем диамантите

Купувачът невинаги има технически познания, за да
разбере точния източник и обработката на диаманта. Той
разчита на етикетите и описанията на продукта, както и на
професионализма и честността на продавача.
Новите технологии в диамантената индустрия напоследък
предоставят огромни количества синтетични диаманти,
които се произвеждат в предприятия или лаборатории. По
същество те имат същия химичен състав, физични (включително оптични) свойства и кристална структура като диаманта, но заради средата на растеж, се получават разлики
в структурата на атомно ниво.
Диамантената индустрия е загрижена, че потребителят
може по невнимание да купи синтетичен диамант или друг
продукт, смятайки, че това е диамант. Производителите на
синтетични диаманти пък не желаят техните продукти да
бъдат разглеждани като евтина алтернатива на диаманти.
В интерес и на двата сектора е потребителите да могат да
направят информиран избор при покупката.

БДС EN ISO 18323 Бижутерия. Доверие на потребителите в диамантената индустрия се основава до голяма
степен на съществуващите в индустрията документи за саморегулиране и етикетиране и предоставя доброволни за
прилагане насоки за индустрията за това как да се описват
диаманти, обработени диаманти, синтетични диаманти,
композитни диаманти и имитации на диаманти. Стандартът е специално предназначен да бъде разбираем от потребителите. В него са посочени важни термини и определения, например:
• Диамант: материал, съставен основно от въглерод, кристализирал в изометрична (кубична) кристална система, с твърдост 10 по скалата на Mohs,
специфично тегло, приблизително 3,52 и индекс на пречупване, приблизително 2,42, създаден от природата.
• Обработен диамант: диамант, който е претърпял
човешка намеса, различна от рязане, шлифоване, почистване и монтиране, с цел постоянна или непостоянна промяна на неговия външен вид.
• Синтетичен диамант: изкуствен продукт, който
по същество има същия химичен състав, кристална
структура и физични (включително оптични) свойства като диаманта.
Стандартът посочва възможните обработки, като:
• запълване на отчупване – запълване на цялата или
част от отчупен участък/пукнатина с вещество, например стъкло, с цел да бъде направено отчупването/
пукнатината по-малко видимо/а.
• облъчване – излагане на радиация с цел промяна на
цвета.
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бъде описан с неговото истинско име (например „стъкло”,
„пластмаса”, „синтетичен корунд”, „кубичен цирконий”)
или с наименованието „имитация на диамант” или „диамант симулант” и задължително да има видимо и недвусмислено описание.

• обработка – промяна на цвета чрез обработка,
включваща високо налягане и висока температура.

Скъпоценен камък, различен от диамант, чийто цвят, профил и външен вид могат да бъдат представени погрешно
като диамант, трябва винаги да бъдат цитирани с наименованието на минерала и не трябва да бъдат описвани като
„имитация на диамант”.

• покритие – вещество, нанесено върху повърхността или част от повърхността с цел промяна на външния вид.
В днешно време синтетичните диаманти могат до бъдат
произведени чрез две различни технологии:
•

чрез високо налягане и висока температура или

•

чрез химично отлагане на пари.

Стандартът посочва, че когато някакъв изкуствен продукт е използван като имитация на диамант, той трябва да

ТЕМА НА БРОЯ

• лазерно пробиване – прогаряне на канал с лазер
между повърхността на диаманта и включение (обикновено черно), като каналът се използва за проход,
позволяващ химична обработка на включението, с цел
да бъде направено по-малко видимо.

В документа са описани и други камъни, които могат да
бъдат синтетични, като мойсанит, рути, сапфир, кварц и
шпинел.
Скъпоценни камъни, които могат да бъдат неправилно
представени като диаманти, са кварц/прозрачен кварц
(планински кристал), сапфир, топаз, циркон и берил.
(БДС Компас)

БДС Компас, брой 1/2020
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ОПИТ

Инж. Галина Спасова: Стандартите
са от безспорна полза за бизнеса и
гаранция за високо качество

Визитка

Инж. Галина Спасова е ръководител-отдел „Контрол на
качеството и стандартизация“ в КЦМ АД (Комбинат
за цветни метали, Пловдив).
Упълномощен
представител на КЦМ АД пред БИС и
член на БИС/ТК 20 „Тежки
цветни метали и сплави“ и
ТК 55 „Руди и скални материали“. Отговаря за набавяне
на стандарти, поддържане
на стандартизационния фонд
и въвеждането на вътрешно-фирмените стандарти за
КЦМ АД.
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– Инж. Спасова, откога
се занимавате със
стандартизация?

– Доколко са важни
стандартите във Вашата
област?

Със стандартизация се занимавам от
2005 г., когато като ръководител на отдел
„Контрол на качеството и стандартизация“ бях упълномощена да представлявам КЦМ АД пред БИС. КЦМ е дългогодишен член на БИС и участва активно
в разработване и актуализиране на стандартите в областта на цветните и благородни метали. Дейността се осъществява
чрез участие на представителя на фирмата в работата на два технически комитета:
ТК 20 „Тежки цветни метали и сплави” и
ТК 55 „Руди и скални материали”, които са основни в областта на суровините
и крайните продукти от леене на цветни
и благородни метали и сплави, както и за
изделията на тяхна основа.

В техническия бранш и в частност в металургията прилагането на стандартите е от
голямо значение и те са от безспорна полза за бизнеса и гаранция за високо качество. Спазването на заложените в тях нормативни изисквания защитава интересите
ни и подобрява конкурентоспособността
ни на пазара. През 2011 г. Българският
институт за стандартизация, чрез ТК 20,
одобри два нови актуализирани стандарта: БДС 5876 „Сребро. Технически условия за доставка” и БДС 5782 „Злато.
Технически условия за доставка”, в чието
преработване КЦМ взе активно участие.
През 2012 г. се одобри нов стандарт БДС
за производството на кадмий, произвеждан в КЦМ, в чието преработване също се
включихме активно. При производството на олово и цинк стриктно се спазват
действащите EN, въведени като БДС, които като членове на Лондонската метална
борса сме задължени да съблюдаваме
след 2007 г. Многобройни са стандартите, които ползваме в областта на аналитичния контрол – при вземане на проби
и химически анализи, в екологията, тех-

Във вътрешно-фирмен аспект дейността по стандартизация се осъществява чрез въвеждане и актуализиране на
фирмени стандарти – фирмени спецификации, според новата терминология след 2008 г. Основната цел при създаването им е да се регламентира нормативната база на продуктите ни, за които няма изисквания на международно
или национално ниво, като БДС, EN и ISO стандарти, с
гарантирани от технологията на производство показатели.
От 2003 г. досега в КЦМ АД са утвърдени седем фирмени
стандарта и тринадесет спецификации за наши продукти.
Фирмените стандарти са в услуга при търговските преговори и защитават интересите ни като производител, тъй
като са съобразени с реалните условия на производство
и обусловените от това качествените показатели на продукта. Основното им предимство е гъвкавата система за
тяхното преработване и актуализиране при промяна на
производствените условия и гарантираните показателите
на съответния продукт.

– Това, че стандартите са доброволни,
означава ли, че може и без тях?

ОПИТ

ническия надзор и сервизните дейности.

Според мен доброволността на стандартите, особено в техническия сектор е относително понятие, защото не може
да се прилага каквато и да е методика за работа, или да се
произведе продукт по съгласувана спецификация, без позоваване на определени нормативни изисквания, заложени
в действащите стандарти за съответната област. В много
от случаите, както при нас за оловото и цинка, като членове на Лондонската метална борса, те са и задължителни.
Всички международни, национални и вътрешно-фирмени стандарти, действащи в областта на металургията, са
отправна точка при търговските договаряния. Спазването
им защитава интересите ни като производител и ни прави
по-конкурентни на пазара. Ползата от стандартите в помощ на бизнеса, като цяло, трябва да се осъзнава и това
е един от основните приоритети в работата ми в областта
на стандартизацията, за разясняване пред всички отговорни специалисти от КЦМ, предимствата и възможностите,
които дава тази дейност за фирмата.

БДС Компас, брой 1/2020
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Отново да докажем, че сме сред
отличниците на европейската
стандартизация
Тази година БИС ще направи
„Самооценяване, интегрирано със сертификация по EN ISO 9001“ за трети път
Всички национални организации за стандартизация
трябва периодично да бъдат оценявани за съответствие
с установените критерии, съгласно Вътрешните правила на CEN-CENELEC, част 1 и Ръководство 22 на
CEN-CENELEC от 2018 г. Ръководство за организационната структура и процесите за оценяване по критериите за членство в CEN-CENELEC. Това е част от инициативата за поддържане и подобряване на ефективността на
европейската стандартизационна система за постигане на
отлична резултатност. Тези критерии са в пълно съответствие със Споразумението за техническите бариери пред
търговията на Световната търговска организация, по което
България е страна, както и с Регламент № 1025/2012 относно европейската стандартизация.
В CEN-CENELEC са определени два начина за оценяване
на националните органи за стандартизация:
• самооценяване, интегрирано със сертификация по
EN ISO 9001
•

партньорска оценка.

Тъй като БИС поддържа сертификация по EN ISO 9001 от
2011 г., сме избрали първия начин за оценяване на БИС.
През март 2020 г. предстои ресертификация, която ще бъде
съчетана с оценка по критериите за членство на БИС в
CEN-CENELEC.
Основните критерии произлизат от основните принципи
на стандартизацията и са:
•

прозрачност

•

откритост и устойчиво развитие

•

безпристрастност и общо съгласие

•

ефективност и обществено значение

•

съгласуваност

•

приложимост и устойчивост.

Зад тези привидно сухи и декларативни принципи стои
огромната работа, която ежедневно се върши в БИС и която изисква много добра организация на всички структури. За да се докажем като организация, която изпълнява
всички европейски изисквания и правила, ни предстои да
попълним подробен въпросник – т. нар. чеклист, който се
състои от 128 позиции.
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За всеки отговор трябва да приведем доказателства – чрез
записите в СУК, чрез нашите вътрешни правила, процедури, инструкции и други документи, чрез линкове към
интернет страницата на БИС.
При външния одит трябва да покажем на одиторите, че
попълненото във въпросника се изпълнява ежедневно на
практика. Докладът от външния одит, в който е интегрирана и оценката по критериите за членство, се изпраща до
специално създаден Мониторингов комитет към Центъра
за управление на CEN-CENELEC. Този комитет преглежда
постъпилите доклади и връща на всяка организация-членка свой доклад, в който председателят на Мониторинговия
комитет дава своята оценка.
Тази година БИС ще направи упражнението „Самооценяване, интегрирано със сертификация по EN ISO 9001“
за трети път. Оценките, които получихме през 2014 г. и
2017 г. бяха ОТЛИЧЕН (EXCELENT). Предстои ни за трети път да докажем, че сме сред отличниците на европейската стандартизация.
(БДС Компас)

Знаете ли, че:

Лицата на стандартизацията:
да открием хората, които правят
европейските стандарти
Европейският проект е част от отбелязването
на 60-та годишнина на сътрудничество между CEN и CENELEC

Европейската стандартизация е колективно усилие – уникалността на системата е нейната откритост. Европейската
стандартизация, далеч от отменената практика за работа
при закрити врати, печели от основния принцип: всички
слоеве на обществото могат да участват и участват изцяло
в работата по стандартизация.
В основата на европейската стандартизационна система
е така нареченият национален принцип за делегиране:
CEN и CENELEC разчитат на националните си членове в
34-те държави от единния пазар, за да привличат и предлагат експерти, които работят в техническите комитети,
където се разработват стандартите. Понастоящем над 90
000 експерти участват в европейската стандартизация,
като работят приблизително в 500 технически комитети
и почти 2000 работни групи.
Нещо повече, европейската стандартизационна система
осигурява най-високо участие на широка група заинтересовани страни, за да гарантира, че стандартите са възможно най-приобщаващи и отговарят на потребностите
и стремежите на обществото. В резултат на това CEN и
CENELEC дават платформа на различните участници
за постигане на консенсус: стандартите се създават чрез
обединяване на експертните знания на различни заинтересовани страни като регулаторни органи, производители,
продавачи, купувачи, потребители на определен материал,
продукт, процес или услуга.

Ето защо има много хора, идващи от много различни среди, като всеки от тях е ценен със своите умения и опит,
които допринасят за успеха на европейските стандарти. За
да подчертаят и отбележат този принос, CEN и CENELEC
започват нов проект „Лицата на стандартизацията“.
През цялата 2020 г. ще бъдат публикувани интервюта с
различни експерти, участващи в европейската стандартизация. Целта на инициативата е да се представи човешкият
аспект на стандартизацията и да се създаде обща представа за успехите на европейската стандартизация чрез хората, които са направили това възможно. Интервюираните
ще бъдат подбрани така, че да се покаже най-добре разнообразието на стандартизационната общност.
Проектът „Лицата на стандартизацията“ е част от отбелязването на 60-та годишнина на сътрудничество между CEN
и CENELEC.
Българският институт за стандартизация чрез списание
„БДС Компас” винаги е давал думата и е показвал хората,
който със своята ерудираност и знания дават своя ценен
принос за развитието на стандартизационната система.
И ще продължи да популяризира тяхната дейност на страниците на изданието.
За повече информация
candrianne@cencenelec.eu

относно

тази

инициатива:

(БДС Компас)
БДС Компас, брой 1/2020

21

