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Przedstawiono wyniki przeprowadzonych w latach 2007–2008 w Laborato-
rium Zakładu Badania Żywności i Przedmiotów Użytku Narodowego Instytutu 
Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny (ZBŻ i PU NIZP-PZH) 
badań uwalniania ołowiu i kadmu z wyrobów ceramicznych przeznaczonych do 
kontaktu z żywnością, a także analizę powiadomień w tym zakresie w ramach 
Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach (RASFF 
– Rapid Alert System for Food and Feed). Oceniono zagrożenie dla zdrowia 
wynikające z migracji tych pierwiastków do żywności.
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Jednym z istotnych źródeł zanieczyszczenia żywności pierwiastkami szkodliwymi 
dla zdrowia jest migracja z urządzeń i innych wyrobów służących do jej produkcji, 
przechowywania, konsumpcji. Wyroby ceramiczne w zależności od jakości surow-
ców, procesu technologicznego, rodzaju kontaktującej się z nimi żywności, czasu 
i temperatury kontaktu, mogą uwalniać istotne dla zdrowia ilości metali, głównie 
ołowiu i kadmu. 

Pierwiastki te, obecne w żywności nawet w śladowych ilościach, stanowią za-
grożenie dla zdrowia. Ich tolerowane tygodniowe pobranie ze wszystkich źródeł 
(PTWI), określone przez Komitet Ekspertów FAO/WHO ds. Substancji Dodatko-
wych (JECFA) wynosi: Pb 0,025; Cd 0,007 mg/kg masy ciała. Europejski Urząd 
ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) w opinii z roku 2009 uzasadnia konieczność 
przyjęcia dla kadmu niższej wartości tolerowanego pobrania tygodniowego (TWI): 
2,5 μg/kg m.c. (1).

Powiadomienia o zagrożeniach spowodowanych pierwiastkami szkodliwymi sta-
nowiły w ostatnich latach 8–9% zgłoszeń w ramach systemu RASFF. Ponad 20% 
tych powiadomień dotyczyło wysokiej migracji metali z wyrobów przeznaczonych 
do kontaktu z żywnością (2).

Zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia (3), wdrażającym dyrektywę 
84/500/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich doty-
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czących wyrobów ceramicznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spo-
żywczymi zmienioną dyrektywą 2005/31/WE, migracja ołowiu i kadmu z naczyń 
płaskich nie może przekraczać odpowiednio 0,8 mg/dm2 i 0,07 mg/dm2, z naczyń 
głębokich 4,0 mg/l i 0,3 mg/l, a z naczyń do gotowania, opakowań i naczyń do 
przechowywania żywności o objętości powyżej 3 l – 1,5 mg/l i 0,1 mg/l. Wymaga-
nia te są dla naczyń głębokich bardziej tolerancyjne od obowiązujących w Polsce 
przed przystąpieniem do Unii Europejskiej (UE), nie obejmują też limitów migra-
cji z obrzeża wyrobów przeznaczonych do picia, czyli powierzchni kontaktującej 
się z ustami. Norma ISO 6486-2:1999 podaje dodatkowo limity migracji z naczyń 
do picia, odpowiednio Pb 0,5 mg/l i Cd 0,25 mg/l. W USA migracja ołowiu z na-
czyń do picia również nie może przekraczać 0,5 mg/l, a sprzedawane w stanie 
California wyroby głębokie o migracji ołowiu przekraczającej 0,1 mg/l i płaskie 
– 0,226 mg/l muszą zawierać ostrzeżenie o uwalnianiu ołowiu w ilości zagrażają-
cej zdrowiu.

Praca przedstawia analizę wyników badań migracji ołowiu i kadmu z wyrobów 
ceramicznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością uzyskanych w latach 2007–
2008 w Laboratorium ZBŻ i PU NIZP-PZH, które pełni m.in. w tym zakresie funk-
cję krajowego laboratorium referencyjnego.

MATERIAŁ I METODY

Wyroby ceramiczne badane były na zlecenie producentów i importerów, w celu 
sprawdzenia uwalniania ołowiu i kadmu przed ich wprowadzeniem do obrotu. Każ-
da próbka składała się z co najmniej 4 jednakowo zdobionych wyrobów o identycz-
nym bądź zbliżonym kształcie.

Badania wykonano zgodnie z normą PN-EN 1388-1:2000 „Materiały i wyroby 
przeznaczone do kontaktu z produktami spożywczymi. Powierzchnie krzemianowe. 
Oznaczanie ołowiu i kadmu uwalnianego z wyrobów ceramicznych”, z uwzględnie-
niem wymagań rozporządzeń Ministra Zdrowia (3), stosując technikę płomieniową 
absorpcyjnej spektrometrii atomowej. Laboratorium ZBŻ i PU NIZP-PZH posiada 
w tym zakresie akredytację zgodnie z normą EN ISO/IEC 17025. 

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

Zbadano ponad 400 próbek naczyń ceramicznych, głównie z importu spoza UE 
(prod. Chiny). Wyniki przedstawiono w tabelach I i II.

Większość wyników dla naczyń głębokich mieściła się poniżej granic wykrywal-
ności metod analitycznych, żaden nie przekroczył poziomów dopuszczalnych (3). 
Tylko jedna próbka wykazała migrację ołowiu powyżej 2,0 mg/l – limitu obowią-
zującego w Polsce przed przystąpieniem do UE (śr. 2,36 mg/l), a wśród naczyń do 
picia migracja z 2 próbek przekroczyła 0,5 mg/l (0,53 mg/l i 0,72 mg/l). Dla jednej 
próbki migracja ołowiu i dla jednej kadmu z obrzeża przekroczyła dawne limity 
krajowe, tj. 2,0 i 0,2 mg/wyrób, a mierzalną migrację stwierdzono odpowiednio dla 
20% i 12% próbek badanych w tym obszarze.
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Ta b e l a  I. Migracja ołowiu z naczyń ceramicznych 

Ta b l e  I. Migration of lead from ceramic vessels

Wyrób Pocho-
dzenie*

Liczba 
próbek

Rozkład próbek
Jednost-

kaW zakresie dopuszczalnym
Powyżej 
zakresu 

dopuszcz.

Naczynia 
płaskie

I
K
Razem

147
62

209

<0,1 0,1–0,2 0,2–0,4 0,4–0,8 >0,8 mg/dm2

98
56

154

23
2

25

18
2

20

5
2
7

3
–
3

Naczynia 
głębokie **

I
K
Razem

55
4

59

<0,1 0,1–0,5 0,5–2,0 2,0–4,0 >4,0 mg/l

47
2

19

6
1
7

2
–
2

–
1
1

–
–
–

Naczynia 
do picia 
powierzchnia 
wewnętrzna

I
K
Razem

57
2

59

<0,1 0,1–0,5 0,5–2,0 2,0–4,0 >4,0 mg/l

55
2

57

2
–
2

–
–
–

–
–
–

–
–
–

Naczynia do 
picia 
obrzeże I

K
Razem

74
1

75

<0,1 0,1–0,5 0,5–1,0 1,0–2,0 >2,0 mg/wyrób

59
1

60

12
–

12

2
–
2

–
–
–

1
–
1

* I – import, K – krajowe.  ** Bez uwzględnienia naczyń do picia.

Uwalnianie ołowiu z 90,3% wyrobów płaskich krajowych i 66,7% z importu było 
poniżej granicy wykrywalności, kadmu odpowiednio ze 100% i 91,2% próbek. Po 
3 próbki uwalniały ołów i kadm w ilościach wyższych od dopuszczalnych. Wśród 
próbek o migracji wykrywalnej, ale mieszczącej się w zakresie dopuszczalnym, mi-
gracja ołowiu dla 45 z 52 próbek i kadmu dla 8 z 10 – nie przekraczała połowy 
wartości granicznych. 

Do powołanego w NIZP-PZH Zespołu ds. Oceny Ryzyka wpłynęła w tym czasie 
dokumentacja dotycząca wysokiej migracji metali z 15 próbek naczyń ceramicz-
nych (w tym 4 – zarówno ołowiu, jak i kadmu) badanych w ramach urzędowej kon-
troli przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Stwierdzanie migracji ołowiu powyżej
20 mg/l z salaterek czy dochodzącej do 10 mg/dm2 z talerzy produkcji chińskiej, 
wielokrotnie przekraczającej limity określone w ustawodawstwie, świadczy o wpro-
wadzaniu przez niektórych importerów do obrotu wyrobów niewłaściwie wykona-
nych, nieprzebadanych w zakresie uwalniania metali.

Uwalnianie istotnych ilości ołowiu i kadmu przez wyroby ceramiczne stwier-
dzane jest w różnych krajach. Największe zagrożenie stanowią wyroby wypalane 
w zbyt niskiej temperaturze, produkowane z udziałem szkliwa ołowiowego, boga-
to zdobione naszkliwnie z udziałem kalkomanii zawierającej barwniki ołowiowe 
i kadmowe (4–6). 

Przeprowadzono ocenę ryzyka zakładając uwalnianie ołowiu i kadmu z naczyń 
ceramicznych do żywności w ilościach odpowiadających najwyższym dopuszczal-
nym zgodnie z aktualnym ustawodawstwem UE. 
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Ta b e l a  II. Migracja kadmu z naczyń ceramicznych 

Ta b l e  II. Migration of cadmium from ceramic vessels

Wyrób Pocho-
dzenie*

Liczba 
próbek

Rozkład próbek
Jednost-

kaW zakresie dopuszczalnym
Powyżej 
zakresu 

dopuszcz.

Naczynia 
płaskie

I
K
Razem

147
62

209

<0,01 0,01–0,02 0,02–0,035 0,035–0,07 >0,07 mg/dm2

134
62

196

5
–
5

3
–
3

2
–
2

3
–
3

Naczynia 
głębokie **

I
K
Razem

55
 4

59

<0,01 0,01–0,05 0,05–0,15 0,15–0,30 >0,30 mg/l

51
4

55

3
–
3

1
–
1

–
–
–

–
–
–

Naczynia 
do picia 
powierzchnia 
wewnętrzna

I
K
Razem

57
 2

59

<0,01 0,01–0,05 0,05–0,015 0,15–0,30 >0,30 mg/l

56
2

58

1
–
1

–
–
–

–
–
–

–
–
–

Naczynia do 
picia 
obrzeże I

K
Razem

74
  1
75

<0,01 0,01–0,05 0,05–0,10 0,10–0,20 >0,20 mg/wyrób

65
1

66

8
–
8

–
–
–

–
–
–

1
–
1

* I – import, K – krajowe.  ** Bez uwzględnienia naczyń do picia.

Z talerza głębokiego o pojemności 0,5 l może maksymalnie przedostać się do 
żywności jednorazowo 2 mg ołowiu i 0,15 mg kadmu, co odpowiada ok. 130% 
i 40% ustalonego pobrania tygodniowego (PTWI) dla osoby o masie ciała 60 kg. 
Z talerza płaskiego o średnicy 20 cm najwyższa migracja uznana za dopuszczalną 
wyniosłaby odpowiednio 2,4 mg Pb i 0,21 mg Cd, tj. ok. 160% i 50% PTWI. Nie-
miecki Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR), zakładając najwyższą możliwą 
powierzchnię kontaktu z żywnością i masę ciała 70 kg otrzymał ok. 180% i 65% 
PTWI (7). Dla dzieci o niższej masie ciała pobranie metali, przeliczając na % PTWI, 
byłoby 3-krotnie wyższe. Badania kinetyki migracji tych pierwiastków z wyrobów 
ceramicznych wykazały, że migracja występuje podczas wielu kolejnych ekstrakcji, 
a jej spadek nie zawsze ma charakter liniowy (5,8,9). Wielokrotne stosowanie na-
czyń mogłoby kilkakrotnie zwiększyć pobranie.

Przedstawiająca się korzystniej ocena migracji kadmu ulega zmianie po odniesie-
niu obliczonego pobrania do podanej przez EFSA niższej wartości TWI (1).

Biorąc pod uwagę, że:
– migracja ołowiu i kadmu z naczyń do żywności zależy od właściwości podawa-

nych na nich środków spożywczych i jest z reguły znacznie mniejsza niż do płynu 
modelowego (4% kwas octowy);

– czas kontaktu żywności z talerzem jest krótszy niż podczas badania;
– uwalnianie pierwiastków z wyrobów ceramicznych maleje w miarę ich

 wielokrotnego stosowania; najwyższe jest z wyrobów nowych,
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rzeczywiste pobranie tych pierwiastków będzie niższe od rozpatrzonego przypadku 
skrajnego. Należy jednak pamiętać o równoczesnym pobieraniu ołowiu i kadmu 
z innych źródeł, wynikającym z zanieczyszczenia żywności, wody, powietrza, które 
dochodzi do 20% tolerowanego pobrania ołowiu i 30% – kadmu (10).

Produkcja naczyń do kontaktu z żywnością, charakteryzujących się niską migra-
cją metali jest technicznie możliwa, na co wskazuje nieduża liczba przekroczeń oraz 
wyników bliskich aktualnym limitom uzyskana zarówno w ramach tej pracy, jak 
i z danych w piśmiennictwie. Około 2-krotne obniżenie dopuszczalnych poziomów 
migracji podanych w dyrektywie 84/500/EWG oraz wprowadzenie limitów migracji 
z obrzeża uniemożliwiłoby jednorazowe przekroczenie pobrania odpowiadającego 
dopuszczalnemu tygodniowemu. 

WNIOSKI

1. Większość wyrobów ceramicznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością 
wprowadzanych na rynek krajowy nie wykazuje uwalniania ołowiu i kadmu w iloś-
ciach stwarzających zagrożenie dla zdrowia. Migracja jest z reguły znacznie niższa 
od najwyższej dopuszczalnej zgodnie z ustawodawstwem, ponad 95% wyników dla 
obu pierwiastków nie przekroczyło ½ wartości obowiązujących limitów. 

2. Uwalnianie ołowiu i kadmu na poziomie najwyższych dopuszczalnych ilości 
podanych w obowiązujących aktualnie przepisach może prowadzić do pobrania 
tych pierwiastków przekraczającego tygodniowe dawki tolerowane przez zdrowego 
człowieka.

3. Celowa jest weryfi kacja i obniżenie podanych w dyrektywie 84/500/EWG wy-
magań oraz wprowadzenie limitów migracji z obszaru obrzeża naczyń przeznaczo-
nych do picia.

M.  Wo j c i e c h o w s k a-M a z u r e k,  K.  S t a r s k a,  M.  M a n i a,
E.  B r u l i ń s k a-O s t r o w s k a,  M.  O p o k a,  U.  B i e r n a t,  K.  K a r ł o w s k i

CERAMIC ARTICLES INTENDED TO COME INTO CONTACT WITH FOODSTUFFS – SAFETY 
ASSESSMENT OF LEAD AND CADMIUM MIGRATION

S u m m a r y

A signifi cant majority of ceramic products intended to come into contact with foodstuffs tested in 2007-
2008 at the laboratory of the Department of Food and Consumer Articles Research, National Institute of 
Public Health – National Institute of Hygiene did not release lead and cadmium in quantities posing threat 
to human health. Migration usually remained much below the highest permitted legal levels, quite often 
being below detection limits for the analytical method; 95% results for both elements did not exceed one-
half of the applicable legal limits. However, Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) notifi cations 
point to the import and introduction into trade of products not tested beforehand for lead and cadmium 
release, which pose a threat to human health.

Review and reduction of permitted lead and cadmium migration limits for ceramic products intended 
for contact with foodstuffs stated in Directive 84/500/EEC is purposeful, along with introduction of mi-
gration limits from lip and rim area of vessels used for drinking. Release of lead and cadmium at presently 
applicable maximum levels may lead to intake of those elements in excess of weekly tolerated levels by 
healthy humans.
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