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KASEIINI JA KASEINAATIDE PROOVIDE ANALÜÜSIMISE MEETODITE 
ÜLDNÕUDED 

 

1. Proovi analüüsimiseks ettevalmistamine laboratooriumis 

1.1. Proov segatakse mahutit korduvalt raputades ja ümber pöörates põhjalikult läbi ning 
peenestatakse selles kõik kämbud, viies proovi vajaduse korral üle proovi kahekordse mahuga 
mahutisse. 

1.2. Proovi esindav kogus, ligikaudu 50 grammi, sõelutakse. 

1.3. Alapunktis 1.2 nimetatud kogus peab läbima sõela vähemalt 95 massiprotsendi ulatuses, 
vastupidisel juhul peenestatakse seda peenestusseadmes, kuni ta läbib sõela 95 massiprotsendi 
ulatuses. 

1.4. Sõelutud kogus viiakse viivitamata üle proovi kahekordse mahuga mahutisse ja seda 
segatakse põhjalikult mahutit korduvalt raputades ja ümber pöörates. Proovi ettevalmistamisel 
välditakse selle niiskusesisalduse muutumist. 

1.5. Analüüsimist alustatakse võimaluse korral kohe pärast proovi ettevalmistamist. 

2. Reagendid 

2.1. Vesi, mida kasutatakse proovi või kemikaalide lahustamiseks või lahjendamiseks, on 
destilleeritud või samasuguse puhtusega deioniseeritud vesi. 

2.2. Terminit „lahus“ kasutatakse vesilahuste puhul, kui ei ole määratud teisiti. 

2.3. Kõik kemikaalid on analüütilise reagendi kvaliteediga, kui ei ole määratud teisiti. 

3. Seadmed 

3.1. Määruses on analüüsimiseks kasutatavate seadmete ja vahenditena nimetatud ainult 
spetsiaal- ja osalise spetsifikatsiooniga seadmeid või vahendeid. 

3.2. Analüütiliste kaalude all mõistetakse 0,1-milligrammise või suurema tundlikkusega kaale. 

3.3. Analüüsisõelad on läbimõõduga 200 mm, valmistatud traatvõrgust nominaalse 
võresammuga 500 mikromeetrit ning varustatud kaane ja kogujaga. Lubatavad võresammu 
hälbed ja traadi diameetrid peavad vastama standardile ISO 3310/1 (Analüüsisõelad – 
Tehnilised nõuded ja analüüs – I osa: metalltraatsõelad. ISO 3310/1 – 1975). 

3.4. Proovi peenestamiseks kasutatakse peenestusseadet, välja arvatud vasarveski. 
Peenestamisel välditakse proovi kuumenemist, kadusid ja niiskusesisalduse muutumist. 

4. Tulemuste esitamine 
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4.1. Katseprotokollis esitatav tulemus on vähemalt kahe rahuldava korratavusega määratud 
väärtuse keskmine. 

4.2. Tulemused väljendatakse massiprotsendina, kui ei ole määratud teisiti. 

4.3. Katseprotokollis märgitakse kasutatud analüüsimeetod ja saadud tulemus. Lisaks 
märgitakse analüüsimeetodi täpsustamata või lahtiseks jäetud üksikasjad ning tingimused, mis 
võisid saadud tulemusi mõjutada. Katseprotokollis esitatakse proovi lõplikuks 
identifitseerimiseks vajalik teave. 


