
Toiduga kokkupuutumiseks mõeldud plastmaterjalide proovivõtujuhend 

laboratoorseks analüüsiks 

 

1. Sissejuhatus 

Laboratoorse kontrolli käigus viiakse läbi analüüsid tõestamaks, kas testitavad materjalid või esemed 

vastavad neile esitatud nõuetele. 

Plastist materjalide ja esemete ohutuse tagamiseks kehtestatakse neist toitu migreeruda lubatud 

koostisainete koguste piirnormid, millena käsitatakse: 

üldmigratsiooni piirnormi ehk migreerunud ainete suurimat lubatud summaarset kogust, mis võib 

migreeruda materjali ja esemega kokkupuutuvasse toitu; 

erimigratsiooni piirnormi ehk teatava aine või teatava funktsionaalse rühmaga ainete suurimat 

lubatud kogust, mis võib migreeruda materjali või esemega kokkupuutuvasse toitu. 

Osadele ainetele või funktsionaalsetele rühmadele on kehtestatud maksimaalselt lubatud 

jääksisaldused materjalis või esemes. 

Plastist materjalide ja esemete katsetamisel võib kasutada kas toitu või toidusimulanti (ehk toidu 

mudelainet). Viimane on vähemalt ühe toidu või toiduliigi omadustega aine (vt Vabariigi Valitsuse 17. 

mai 1999.a. määruse nr 156 punktiga 3 kinnitatud „Toiduga kokku puutuda lubatud plastmassist 

materjalide ja esemete kohta esitatavate erinõuete ning nimetatud materjalide ja esemete ohutuse 

katsetamise meetodite“ lisa 2 tabel 1 „Toidu liigid ja toidu simulandid“ ning lisa 3 tabel 

„Toidusimulantide kasutamine“). 

Üldjuhul tehakse migratsioonikatse vahetult plastist materjali või esemega muutmata kujul. Juhul, kui 

migratsioonikatset plastist materjali või esemega ei ole võimalik teha tehnilistel põhjustel, kasutatakse 

plastist esemest võetud proovi või materjali esindavat iseloomulikku katseeset. 

Katsetatav plastmaterjal või -ese viiakse toidu või toidusimulandiga kokkupuutesse viisil, mis on 

lähedane tegelikult kasutatavale kokkupuuteviisile. 

Plastist materjal või ese viiakse toiduga või toidu simulandiga kokkupuutesse kindla aja jooksul ja 

kindlal temperatuuril, mis valitakse tegelikke kasutamistingimusi järgides. Ettenähtud aja lõppedes 

määratakse toitu või toidusimulanti migreerunud ainete üldkogus (üldmigratsioon) ja ühe või mitme 

migreerunud aine kogused eraldi (erimigratsioon). 

Vastavust migratsiooni piirnormidele võib tõestada/testida kasutades raskeimate tingimustega katseid. 

Seda tehakse ka juhul, kui materjali või eseme puhul ei ole kasutamistingimusi täpsustatud. 

2. Terminid 

Analüüsitav proov: uuringuteks laborisse toodud materjal või esemed; 

Katsekeha: see osa uuritavast proovist, millega teostatakse migratsioonitesti; üks proov moodustub 

mitmest katsekehast (ehk osaproovist) sõltudes materjalide või esemete kasutamistingimustest, 

sealhulgas kokkupuutuva toidu omadustest. 

3. Proovivõtu üldnõuded 

 materjalid ja esemed peavad olema uued (ei tohi olla kasutatud) ja puhtad; 

 kontrolliks võetavaid näidiseid ei tohi puutuda palja käega, kätte panna puhtad puuvillased 

kindad; 

 virna või rulli pakendatud materjalist mitte võtta proove välistest kihtidest; 

Järelevalve käigus võetud proovidele vormistada proovivõtu protokoll. Vt. lisaks Vabariigi Valitsuse 

2. novembri 1999.a. „Järelevalve käigus kontrollproovide võtmise ja analüüsimise kord“ määrus nr 

330. 

4. Proovide pakendamine ja laborisse üleandmine 

Proovid tuleb pakendada viisil, mis välistab toodete saastumise. 

Pakend tuleb sulgeda viisil, mis tagab puutumatu proovi jõudmine laborisse. 



Kui laborisse tuuakse mitu proovi, tuleb nad eraldi pakendada ja märgistada (tellija vabal valikul). 

Labor paneb igale proovile oma koodi.  

Proovi üleandmisel TKI Kesklaborile täita järelevalve inspektoril kaaskiri või enesekontrolli korras 

võetud proovidele tellimisleht. Tellimislehte on võimalik saada proovide vastuvõtus või internetis 

labori aadressil: www.terviseamet.ee → laborid → kesklabor → kõik analüüsid → toiduga 

kokkupuutuvate materjalide uuring → tellimisleht. 

5. Vajalik info migratsioonitesti läbiviimiseks laboris on: 

1) kontakttingimused (temperatuur, kestus)(vt ka tellimislehte); 

2) materjali või esemega kokkupuutumiseks ettenähtud toidu või toiduliigi omadused, näiteks 

kas materjaliga kokkupuutumiseks ette nähtud toidu puhul on tegemist rasvaste, hapude või 

alkohoolsete toitudega, piimatoodetega, kuivainetega, toidu pH, toidu rasvasisaldus; 

3) Kas tegemist on korduvkasutusega materjali või esemega või mitte. 

6. Laborisse analüüsiks toodavate esemete arv või pindala 

Laborisse analüüsiks toodavate esemete arvu või pindala määrab: 

1) materjali või esemega kokkupuuteks ette nähtud toidu omadused, millest tuleneb testis 

kasutatavate toidusimulantide arv, millest igaühe jaoks on vaja teatud arvu katsekehi; 

2) analüüsimetoodikates toodud nõuded analüüsitulemuste usaldusväärsuse tagamiseks; 

3) analüüsimetoodikates toodud nõuded katsekehade suurusele (pindala või maht). Ühe 

katsekeha maht peab olema vähemalt 200 ml või pindala 1 dm
2
; 

4) rasvmudelaine korral täiendavad testid lenduvate ühendite, oliivõli ja sisemise standardi 

sobivuse, katsekehade pindala määramiseks ning korduvkasutuse korral vastavate 

migratsioonitestide teostamiseks. 

6.1 lehtmaterjalid, kiled, kotid 

6.1.1 vesimudelainete korral iga mudelaine kohta: 5 kotti või materjal igaüks pindalaga ligikaudu             

20 x 20 cm
2
; 

6.1.2 rasvmudelaine korral: 9 kotti või materjal igaüks pindalaga ligikaudu 20 x 20 cm
2
; 

6.1.3 rasvmudelaine asendusaine korral: 5 kotti või materjal igaüks pindalaga ligikaudu 

20 x 20 cm
2
. 

6.2 esemed (karbid, pudelid, topsid) 

6.2.1 mahuga üle 200 ml: 

6.2.1.1 vesimudelainete korral: 5 eset iga mudelaine kohta; 

6.2.1.2 rasvmudelaine korral: 9 eset. Korduvkasutamise korral 3 x rohkem esemeid; 

6.2.1.3 rasvmudelaine asendusaine korral: 5 eset iga mudelaine kohta. 

6.2.2 mahuga alla 200 ml 

üks katsekeha = esemete arv × maht ≥ 200 ml 

Näide: kui eseme maht on 75 ml, siis üheks katsekehaks on vaja 3 eset: 75 ml ×3 = 225 ml 

6.2.2.1 vesimudelainete korral: 5 katsekeha iga mudelaine kohta; 

See tähendab, et iga vesimudelaine jaoks on vaja 15 eset. 

6.2.2.2 rasvmudelaine korral: 9 katsekeha. Korduvkasutamise korral 3 x rohkem; 

6.2.2.3 rasvmudelaine asendusaine korral: 5 katsekeha iga mudelaine kohta. 

Antud juhul tähendab see, et kui ese puutub kokku näiteks nii hapu kui rasvase toiduga on vaja 

testida kahe mudelainega. Ühe mudelaine jaoks on vaja 15 eset, seega kahe mudelaine jaoks 

30 eset. 

 

 



6.3 esemed (noad, kahvlid, lusikad, spaatlid, kulbid jne) 

üks katsekeha = esemete arv × see osa eseme pindalast, mis reaalselt puutub kokku toiduga ≥ 1 dm
2
 

Näide: toiduga reaalselt kokku puutuva noa pindala on 0,1 dm
2
. Siis ühe katsekeha moodustab 10 eset. 

Ühe mudelaine kohta on vaja 50 eset. Kahe mudelaine korral on vaja 100 eset. 

6.3.1 vesimudelainete korral: 5 katsekeha iga mudelaine kohta; 

6.3.2 rasvmudelaine korral: 9 katsekeha. Korduvkasutamise korral 3 x rohkem; 

6.3.3 rasvmudelaine asendusaine korral: 5 katsekeha iga mudelaine kohta. 

6.4 suure mahuga esemed (leivakastid, konteinerid jne) 

Katsekehade arv jääb samaks kui eelpool toodu. Esemete arv oleneb sellest, mitu lamedat katsekeha 

on võimalik lõigata näiteks silindrilistest anumatest. 
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