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KASEINAATIDES PH MÄÄRAMISE MEETOD 
 
1. Kasutusala 
 
Meetod võimaldab määrata pH-d kaseinaatides. 
 
2. Määratlus 
 
Kaseinaatide pH on selles lisas kirjeldatud meetodiga määratav kaseinaatide vesilahuse pH 
temperatuuril 20 °C. 
 
3. Põhimõte 
 
Kaseinaadi vesilahuse pH määratakse elektromeetriliselt pH-meetri abil. 
 
4. Reagendid 
 
4.1. pH-meetri kalibreerimiseks kasutatakse kaht puhverlahust, mille pH-d temperatuuril 
20 °C on teada kahe komakohani ja mis ümbritsevad uuritava proovi pH-d pH-skaalal 
mõlemalt poolt, näiteks ftalaatpuhverlahus pH-ga ligikaudu 4 ja boorakspuhverlahus pH-ga 
ligikaudu 9. 
 
4.2. Proovi ja kemikaalide lahustamiseks ja lahjendamiseks kasutatakse vett, mis on äsja 
destilleeritud ning kaitstud süsinikdioksiidi absorbeerumise eest. 
 
5. Seadmed ja vahendid: 
 
5.1. kaalud, täpsusega 0,1 g;  
5.2. pH-meeter minimaalse tundlikkusega 0,05 pH-ühikut ja sobivalt kalibreeritud 
elektroodiga, näiteks klaaselektroodiga ja kalomel- või muu võrdluselektroodiga; 
5.3. termomeeter täpsusega 0,5 °C; 
5.4. lihvkorgiga kooniline kolb mahuga 100 ml; 
5.5. keeduklaas mahuga 50 ml; 
5.6. segaja; 
5.7. keeduklaas mahuga vähemalt 250 ml. 
 
6. Töö käik 
 
6.1. 250-milliliitrise mahuga keeduklaasi viiakse 95 milliliitrit vett, lisatakse 5 grammi 
analüüsiks ettevalmistatud proovi ja segatakse segaja abil 30 sekundit. Lahus jäetakse 
klaasiga kaetuna seisma vähemalt 20 minutiks. 
 
6.2. Puhverlahused viiakse temperatuurile 20 °C ja pH-meeter kalibreeritakse tootja juhendi 
kohaselt. Eelistatavalt tehakse kalibreerimine ajal, kui alapunktis 6.1 nimetatud lahus on 20 
minutiks seisma pandud. Prooviseeriate analüüsimisel kontrollitakse pH-meetri kalibratsiooni 
ühe või enama puhverlahusega vähemalt iga 30 minuti järel. 
 
6.3. 50-milliliitrise mahuga keeduklaasi valatakse ligikaudu 20 milliliitrit alapunkti 6.1 
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kohaselt valmistatud lahust ja määratakse selle pH, kasutades pH-meetrit, mille 
klaaselektrood on eelnevalt veega loputatud. Loetakse pH-meetri näit. 
 
7. Tulemuste esitamine 
 
7.1. Kaseinaadi vesilahuse pH-na esitatakse pH-meetri näit vähemalt sajandiku täpsusega. 
 
7.2. Kahe üheaegse või järjestikuse sama proovi määramise tulemuste erinevus ei tohi ületada 
0,05 pH-ühikut samades tingimustes sama analüüsitegija poolt määratuna. 
 
7.3. Alapunktis 7.2 esitatud kriteerium peab olema täidetud 95%-l juhtudest. 


