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KERAAMILISE ESEME OHUTUSE KATSETAMISE MEETOD 
 

1. osa 
Plii ja kaadmiumi migratsiooni määramise katsetingimused 

 
1. Mudelainena kasutatakse äädikhappe ehk etaanhappe värskelt valmistatud 4% 
(mahuprotsent) vesilahust. 
 
2. Katse temperatuur on 22 ± 2 °C ja kestus 24 ± 0,5 tundi. 
 
3. Plii migratsiooni määrates kaetakse keraamiline ese sobiva kaitsevahendiga ning teda 
hoitakse laboris tavalise valgustuse juures. 
 
4. Kaadmiumi või kaadmiumi ja plii migratsiooni määrates kaetakse keraamiline ese nii, et 
katsetatav pind oleks täielikus pimeduses. 
 
5. Katsetatav keraamiline ese täidetakse mudelainega nii, et vedeliku pind ei oleks eseme 
ülevoolamispunktist kaugemal kui 1 mm. Lameda, poolümara või kergelt kaldus servaga 
keraamiline ese täidetakse nii, et vedeliku pind mõõdetuna mööda kaldus pinda ei oleks 
ülevoolamispunktist kaugemal kui 6 mm. 
 
6. Keraamilise eseme puhul, mida ei saa täita vedelikuga, kaetakse pinnaosa, mis ei ole ette 
nähtud kokkupuutumiseks toiduga, sobiva kaitsekihiga, mis on resistentne mudelaine suhtes. 
Seejärel pannakse katseese mudelainesse nii, et toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud pind on 
mudelainega täielikult kaetud. 
 
7. Keraamilise eseme, mida ei saa täita vedelikuga või mille sügavus madalaimast punktist 
ülaserva läbiva horisontaalse tasapinnani on kuni 25 mm, pindala võrdub vedeliku pinnast 
moodustuva meniski pindalaga, kusjuures täidetakse punktides 5 ja 6 esitatud katsetingimusi. 

 
 

2. osa 
Plii ja kaadmiumi migratsiooni määramise meetod 

 
8. Kasutusala 
 
Meetod võimaldab määrata plii ja kaadmiumi migratsiooni keraamilisest esemest. 
 
9. Põhimõte 
 



Plii ja kaadmiumi migratsioon määratakse instrumentaalanalüüsi meetodiga, mis vastab 
punktis 11 kirjeldatud suutlikkuskriteeriumidele. 
 
10. Reaktiivid  
 
10.1. Reaktiivid peavad olema analüütiliselt puhtad, kui ei ole ette nähtud teisiti. Kasutatav 
vesi peab olema destilleeritud või sellega samaväärse kvaliteediga.  
 
10.2. Reaktiivid on äädikhappe 4% vesilahus; pliilahus, mis sisaldab äädikhappe 4% 
vesilahuses pliid 1000 mg/l, ja kaadmiumilahus, mis sisaldab äädikhappe 4% vesilahuses 
kaadmiumi vähemalt 500 mg/l. 
 
10.3. Äädikhappe 4% vesilahus valmistatakse järgmiselt: 1-liitrisesse nõusse mõõdetakse 
40 ml jää-äädikhapet ja lahuse ruumala viiakse vee lisamisega 1000 ml-ni.  
 
11. Instrumentaalanalüüsi meetodi suutlikkuskriteeriumid 
 
11.1. Plii ja kaadmiumi avastamispiir peab võrduma või olema väiksem kui 0,1 mg/l plii 
puhul ja 0,01 mg/l kaadmiumi puhul. 
 
11.2. Avastamispiirina käsitatakse elemendi kontsentratsiooni äädikhappe 4% vesilahuses (vt 
punkti 10.1), mis tekitab aparaadi taustamürast kaks korda tugevama signaali. 
 
11.3. Plii ja kaadmiumi kvantitatiivse määramise piir peab võrduma või olema väiksem kui 
0,2 mg/l plii puhul ja 0,02 mg/l kaadmiumi puhul. 
 
11.4. Äädikhappe 4% vesilahusele lisatud plii ja kaadmiumi saagis peab jääma vahemikku 
80–120% lisatud kogusest. 
 
11.5. Maatriks või spektraalne interferents ei tohi mõjutada instrumentaalanalüüsi tulemusi. 
 
12. Töö käik 
 
12.1. Keraamiline ese peab olema puhas teistest ainetest, mis võivad katsetulemust mõjutada. 
Keraamiline ese pestakse vedela pesemisvahendiga soojas, umbes 40 °C vees, loputatakse 
esmalt kraaniveega ja seejärel destilleeritud veega ning kuivatatakse, nii et esemele ei jääks 
ühtegi plekki. Katsetatavat pinda ei tohi pärast puhastamist käega puudutada. 
 
12.2. Ettevalmistatud keraamilist eset katsetatakse punktides 1–7 loetletud katsetingimusi 
järgides. Enne mudelaine võtmist plii- ja kaadmiumisisalduse vahetuks määramiseks 
segatakse lahust, vältides lahuse kadu ja katsetatava pinna vigastamist. Igas määramisseerias 
tehakse pimekatsed reaktiividega. Plii- ja kaadmiumisisaldus määratakse selleks ettenähtud 
tingimustel. 
 


