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Основні характеристики, суть розробки. У більшості аналітичних методів вивчення 
речовинного складу природних об'єктів (гірські породи, руди, ґрунти, матеріали рослинного 
та тваринного походження, технологічні відходи тощо) використовується відносний принцип 
оцінки результатів аналізу складу речовини, тому достовірність отриманої інформації зале-
жить, у першу чергу, від наявності і якості порівнювальних еталонів, достовірності в них 
оцінки вмісту хімічних елементів, відповідності "матриць" стандартних зразків складу (СЗС) 
і аналізованих проб. Це можливо забезпечити лише шляхом розробки СЗС, що своїм макро-
складом максимально близько відповідають досліджуваним об'єктам. У даній розробці пред-
ставлені СЗС, що ґрунтуються на вивірених геологічних, метрологічних методиках підготов-
ки стандартів магматичних порід (представницьких об'єктів). 

Одиницею зберігання об'єкту є стандартний зразок складу кристалічної породи із су-
провідною документацією, розфасований у герметичні ємності місткістю 50-100 г з терміном 
зберігання згідно з нормативними вимогами (ДСТУ 3232-95, ГОСТ 8.010-90) до чергової пе-
реатестації. 

Патентно-, конкурентоспроможні результати. В атестації СЗС магматичних по-
рід брало участь близько 50 провідних лабораторій країн СНД, Чехословаччини, НДР, Угор-
щини, США. Серії СЗС магматичних порід було надано статус: "Галузевий із правом видан-
ня рекомендацій до практичного застосування в аналітичних лабораторіях". 

Порівняння із світовими аналогами. Не має національних аналогів за представницт-
вом, асортиментом (набором стандартів), рівнем метрологічної підтримки. В цілому, відпо-
відає рівню світових розробок в цій галузі. 

Економічна привабливість розробки для просування на ринок, впровадження та 
реалізації, показники, вартість. Економічна рентабельність залежить від вартості науково-
сервісних послуг по атестації фонду, його зберігання та обслуговування. 

Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де можуть бути реа-
лізовані результати розробки. Фонд СЗС магматичних порід може бути використаний в 
усіх галузях вивчення, споживання і використання природних та техногенних об'єктів: порід, 
ґрунтів, мінеральної сировини в геології, переробній промисловості, будівництві, агрохімії, 
екології тощо. Фонд СЗС є привабливим для геолого-виробничих, освітніх та наукових орга-
нізацій, що проводять різноманітні геологічні дослідження надр. 

Стан готовності розробки. Фонд СЗС потребує робіт по доатестації, що включають 
інвентаризацію існуючих СЗС; їх доатестацію, статистичний аналіз даних; розфасовку, мар-
кування СЗС та розсилку. 



 

 

Результати впровадження: 

Фонд стандартних зразків складу кристалічних порід 
Назва СЗС 

1 Перидотит 7 Чарнокіт 13 Граніт сублужний 

2 Амфіболіт 8 Граніт гранат-
біотитовий 14 Сієніт нефеліновий 

3 Габро-норит 9 Граніт гранофіровий 15 Сієніт 

4 Базальт 10 Граніт рідкісномета-
левий 16 Маріуполіт 

5 Андезито-базальт 11 Граніт лейкократовий 17 Карбонатит 
6 Діорит 12 Граніт альбітовий   
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