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· KOLORYMETRYCZNE OZNACZANIE ŚLADÓW KOBALTU 
W GROCHU 

Z Zakładu B,ada,nia Żywności i Przedmiotów Użytku PZH 

Praca ta została podjęta · w celu .przygotowania · polskich 
tablic mikroelementów, : występujących w , produkitach spo
żywczych, a zwłaszcza w roślinach uprawianych wa · terenie 
naszego kraju . Jednym z tych mikroelementów ,jest kobait. 

W picimiennidwie znaleźć można qpisy ozmiczeń śladowych il-Oś.ci ko
bal tu w roślinach 1przy użyciu kilku specyficznych odczynników, strą
cających kobalt lub wiążących go w hłłrwne . kom,pleksy. Celem pracy 
było przebadanie tych metod oraz dostępności odczynników i aparatury 
w warunkach wykonywania masowych -oznaczeń przez Stacje Sanitar
n-0-Epidemiologiczne i opracowanie metody prostęj i możliwie dokład
nej, od,powiadającej powyższym warunkom. · 

Kobalt, jako jeden z pierwiastków śladówych, spełniających określoną 
rolę biologiczną, wzbudził w ostatnich fatach :duże zainteresowanie. Wy
stępuje on w ,glebie, w ustrojach zwierzęcych i roślinnych w ilościach 
rzędu 0,03 - 20 mg na 1 kg suchej ma:sy. R9śliny zawierają kobalt 
w ilości 0,04-0,5 mg/kg, organizmy zwierzęce 0,03-1 mg/~g, a_ w gle
bach znajduje się 0,4-20 mg/kg. W ,porównaniu z molibdenem, również 
występującym w ilościach niewielkich, są to ilości do 20 razy mniejsze. 
W tkankach ludzkich znajdują się niewielkie ilości połączeń ,kobaltu. 
w wątrobie znaleziono 15-20 µgO/o. Inne narządy zawierają go w mniej
szych i,lościach (4, 11, 19). 

Dzięki .zastosowaniu iwtopu promieni,otwórczego kobaltu 6°Co można 
było •przebadać zachowanie się jego w ustroju zwierzęcym, przemiany 
jakim ulega, gromadzenie się i wydalanie. Kobalt jest bardzo szybko 
wydalany z ustroju. Po kilku minutach od ,wprowadzenia go do ogólnego 
krążenia pozostaje z niego w krwi obwodowej zaledwie kilka procent. 
Pozostałość gromadzi się głównie w grucwłach wewnętrznego wydzie
lania, a także w wątrobie, w jelitach, węzłach chłonnych oraz w mięś
niach. 

Niezbędność kobaltu dla :zmierząt przeżuwających tłumaczy się tym, 
że jest on potrzebny dla żyjących w przewodzie :pokarmowym drobno

, ustrojów, które !Syntetyzują witaminy z g,rupy B, między innymi kwas 
foliowy, potrzeibny do ,prawidłowego funkcjonowania układu krwiotwór
czego. 

Promieniotwórczy izotop kobaltu 6°Co ma zastosowanie w radiote
rapii w zastępstwie radu, a łącznie z izotopami cezu, stosowany jest 
także jako źródło promieniowania w doświadczeniach nad zimną stery
lizacją żywności (11). 
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OMÓW1EN1E METOD I PRÓBY WSTĘPNE 

Wybór metody oznaczania kobaltu był ograniczony przez konieczność 
przystosowania jej do warunków aparaturowych i odczynnikowych 
przeciętnych laboratoriów żywnościowych. Po zaznajomieniu się z d<:r
stępnym nam piśmiennictwem i opisanymi tam '·metodami (1, 7, 9, 10, 
11, 14, 16, 17, 18, 19, 20) i p,o 1przeprowadzeniu własnych badań ustalo
na została metoda oznaczania kobaltu w produktach roślinnych. 

Większość metod polega na tworzeniu się barwnych kompleksów z od
czynnikami, (często typowymi i dla innych pierwiastków) i na ekstrakcji 
tych kompleksów rozpuszczalnikami ,przy śdśle określonym pH. 
Przebadaliśmy kilkanaście metod oznaczania kobaltu. Próby te wy

kazały, że najbardziej przydatne do naszych celów okazało się zastoso
wanie ~-nitrozo-u-naftolu, jako związku kompleksotwórczego (1.6). Wpro
wadziliśmy szereg modyfikacji dotyczących rPrzede wszystkim sp-0sobu 
spoipielania oraz ,przygotowywania krzywej wzorcowej. Doświadczenia 
wykazały, że spalanie na mokro ,powoduje straty kobaltu, prawdopodob
nie wywołane adsorpcją przez dr-0,bnokrystaliczną krzemionkę, która po
zostaje w dużych i19ściach po zminetTalizowaniu materiału r.oślinnego za 
pomocą kwasów. 

Od.nośnie krzywej ,wwrcowej wpr-owadziliśmy zastrzezeińe, , że nale
ży Ją :przygoto;wywać nie tylko z czystych rnztworów chlorku kobalto
wego, ale w obecności tz.w. sztucznego 1p-0ipioł.u · tj. zestawu pierwiast
ków, których możemy się spodziewać w popi-ele badanego ,produktu. Eli
minuje to różnice w ilości oznaczanego ko.bałtu, spowodowane proC€sem 
analitycznym otrzymywania końcowego kompleksu barwnego. 

Syntezę ~-;Uitrozo-u-naftolu przeprowadza . się w następujący sposób 
(16): ,rozpuścić 50 g u-naftolu i 50 g bezwodnego chlorku cyn.ku w 300 
ml alkoholu etylow-ego. Podg.rzać do wrzenia i dodać małymi ,porcjami 
roztwór wodny zawierający 25 g azotynu sod~. Całość gotować dość 
energicznie ,pod chłodnicą zwrotną 1przez 3 godziny. Strąconą czerwoną 
sól cynkową odsączyć i przemyć kilkoma ml zimnego alkoholu. Zalać 
wodą, zmieszać i zakwasić kwasem solnym. Osad oddzielić na lejku 
Biichnera i dobrze przemyć zimną wodą. Następnie należy dodać 150 
ml alkoholu, w którym rozpuszczono 15 g NaOH celem przeprowadzenia 
w sól sod01Wą. Przesączyć, przemyć alkoholem, rozpuścić we . wrzącej 
wodzie i strącić ~-nitr-ozo-a-;t1iaftol przez zakwaszenie roztworu kwasem 
solnym. Celem oczyszczenia otrzymanego związku ,przektTysta.Jizować go, 
rozpuszczając we wrzącym alkoholu, 1przesączyć i dolewać do przesączu 
wodę małymi ,porcjami, aż do zupełnego wytrącenia kryształów z zim
nego roztworu. Po odsączeniu przemyć małą ilością zimnej wody i su
szyć . [3-nitrnzo-u-naftol krystalizuje w postaci zielonożółtych kryształków. 

Temperatura topnienia tego związku wynosi 147-148°. Sprawdzenie 
tożsamości wykonano wg Elseviers Encyclopedia (6). 

Do oznaczeń kolorymetrycznych należy przy.gotować 0,050/o-owy roz
twór IP'rzez rozpuszczenie odważonego ściśle 0,1 g ~-nitrozo-u,...naftolu 
w 20 ml wody z dodatkiem 1 ml ln NaOH i p0dgrzanie aż do zupełnego 
roz,puszczenia. Uzupełnić wodą do 200 ml. Roztwór przechowywany 
w ciemnej butelce w lodówce jest trwały ponad 3 miesiące. 

Poza tym należy .przy-rządzić następujące odczynniki: 
1. 300/o--0wy octan sodu 
2. 20°io-owy tiosiarczan sodu 
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3. ffl/o-owy I-rzęd01Wy fosf.oran sodu 
4. Czter,ochlorek węgla 
5. 50/o--0wy' wodorotlenek sodu 
6. 2°/o-owy kwas solny. 
7. Tak zwany „s:lltuczrty po,piół" tj. roztwór zawierający większość 

pierwiastków, znajdujących się · ;W · popiele ' roślinnym, . przyrządzpiśmy 
przeliczając zawartość odpoiwiedrikh składników z tablic (17). Na 0,5 I 
roztworu odwa:żono: 0,7 ,g FeC13; 10 g CaCO3, 10 g MgSO4 • 7H20, 50 g 
NaCl, 50 g H 3P04, ·10 ·g :stęż'. :H2S04• 10 'ml tego roztworu odpowiada 
swoim składem w przybliżeniu 100 g produktu roślinnego. 

PRZYG:OTOW ANIE KRZYWEJ WZORCOWEJ 

Roztwór wzorcowy został 1przy,gotowany z rprzekrystalizowanego · z ,wo
dy CoC!i . 9H2O. Około 2 gramów tego ·związku wysuszono w suszarce 
w temp. U0°. Wtedy związek ten traci całkowicie wodę i ;przechodzi 
w fioletowy Cóel2, kt6ry jest ,ba.rdzo -higroskopijny. Po kilkugodzinnym 
suszeniu i po sprawdzeniu jego wagi należy odważyć dokładnie 0,2205 
g CoC12 i ,ro~puścić w 1000 ml w,ody redestylowanej. Przed dopełnieniem 
do kreski dodać 0,5 ml kwasu solnegó. Otrzymany roztwór jest 0,01°/o, 
a więc zawiera 0,1 mg Co w 1 ml. Z tego mztworu przyrządza się roz
twór hardziej rozcieńcz<>ny, 0,00010/o, który zawiera w '1 ml 1 µg Co. 

Serię wzorców do przy,gotowania krzywej wykonano odmierzając do 
kolbek stożkowych na 100 ml, ilości roztworu wzoroowego chlorku ko
baltu zawierającego kolejno: 2,5; 5,0; 10,0; 15,0 i 20,0 µg Co. Do każdej 
z nich dodano z k-0lei po 5 ml roztworu „sztucznego popiołu", po 2 krnple 
oranżu metylowego i wbojętniono roztwory za pomocą 10°/o-owego 
NaOH, a następnie dodano po 5 ml 300/o-owego octanu sodu i zagoto
wano. Po o•stygnięciu całość :Przesączono do kolbek stożkowych na 250 
ml z doszlifowanymi :korkami. Osady ,przemyto kolejno 3 ml 200/o-owego 
tiosiarczanu sodowego, 3 ml 5'°/o-owego I-rzęd. fosforanu sodu i kilka
krotnie małymi porcjami :wody ,redestylowanej. Do każdego roztworu 
dodano 2 ml 0,5'°/o-owego ~-nitrozo-a-naftolu i pozostawiono na pół 
godziny w ciemnym ,pomieszczeniu. Następnie dodano po 5 ml cztero
chiorku węgla i rwstrząsano w ciągu około 10 minut. Po oddzieleniu się 
warstw odptpetowano część roztworu wodnego, a pozostałość wraz 
z warstwą chlmoformową 1przelano ostrożnie do cylindrów na 50 ml 
z korkiem szlifowanym. 

Do cylindrów dodano 10 ml wody redestylowanej i 2 ml 100/o-owego 
NaOH i wstrząsano. Po odipipetowaniu większej części roztworu wod
nego d,odano 10 ml 2'0/o-o,wego kwasu solnego i wstrząsano. Po rozdzie
leniu się warstw, odpipetowano roztwór czterochlorku węgla i przesą
czno przez suchy sączek bibułowy do 10 ml butelecz,ek z korkami szli
fowanymi. Tak przygotowane roztwory zostały użyte do badania za pomo
cą kolorymetru. Stosowaliśmy fot-okoforymetr Pulfricha, prowadząc ozna
czenia przy fil trze zielonym K 6 o maksimum .przepuszczalności przy 
455 mµ, Do badań użyto mikrokiuwetki dług.ości 5,01 cm. Oznaczeni1a 
serii wzorcórw ,po,wtórzono kilkakrotnie, a z otrzymanych wyników obli
cwno średnią. Poszczególne Mednie wartości ekstynkcji dla odpowied
nich stężeń kobaltu .two,rzą podstawę do . wykreślenia krzywej wzorco
wej. Przebadany przez nas zakres obejmuje stężenie od 2,5 do 20 :.~ig 
Co w 5 ml czterochlorlku węgla. 
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ZASTOSOWANIE METODY DO .OZNACZEŃ KOBALTU W GROCI:IU 

Próbki rw iilości około 150 ,g grochu ,odważono w dużych tygla.eh kwar
cowych (można również w 2-3 mniejszych dla . jednej •próbki, których 
zawartość jest ,późriiej łączóna). Odważki zwęglono ostrożnie na palniku 
Bunsena, a następnie przeniesiono do pieca muflowego, gdzie 1w tem;p. 
540° uległy całkowitemu spoipielentu. Po wyjęciu z pieca i osty,gnięciu 
zawartość tygla ro:lJpuszczono w stężonym kwasie solnym w ilości około 
5 ml kwasu solnego ,na 50 g odważki i odparowano na łaźni wodnej. Po
zostałość rozpus:lJCzono w kilku ml gorącej wody i po wymieszaniu ba
gietką :przesączono do kolbek stożkowych, kilkakrotnie ,przepłuku
jąc małymi ilościami gorącej wody tygiel i sączek. (Rozpuszczone 
odwa:łlld z mniejszych tygli łączy się ,tak, ażeby każda kolbka zawierała 
odpowiednik około 150 g ,grochu). Do prresączu dodaje się 2 krople oran
żu metylowego i zobojętnia 100/o-owym NaOH. Dalsze ,postępowanie 
jest identyczne jak !przy wzorcach. Otrzymaliśmy następujące wyniki 
zawartości kobaltu ,w badanym grochu (90,90/o suchej masy): 9,3; 10,8; 
12,0; 12,6; 14, µ,ff/o Co. 

OCENA WYNIKÓW I METODY 

Otrzymane wyniki po<ldaąe zostały analizie statystycznej. Tabela I. 

Tabela I 
Obliczenia staty!Sty,cme 

Cha ,rakterystyka 

średnia arytmetyczna 

Standard S = -. / ~ (xr. - i") 
2 

· 

Jl n - 1 

średni błąd śred- E (x) = .. / s (Xn - i")·; 
niej arytmet. Jl O (n-1) 

Współczynnik dla ,p = 0,95 

średnia 21biorowości generailnej dla p = 0,95 

Dyspersja wyników zbiorow. gener. obliczona z precy
zją 2s. 

Wynik 

11,76 

1,8 

0,81 

2,78 

11,76 ± 2,25 

11,76 ± 3,6 

Wyniki, które wzięliśmy za podstawę do obliczeń, odnoszą się do :prób, 
w których Co oznaczano zmodyfiikowaną i opisaną wyżej metodą. Sred
nia zawartość kobaltu w grochu wynosi 11,76 µff/o. 

Z prawdopodobieństwem 95 przypadków na , 100 można powiedzieć, że 
średnia wszystkich wyników możliwych do wykonania tą metodą zna> 
dzie się w granicach 11,76 -+- 2,25 µft/o. Dokładność metody wyrażona 
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w procentach średniego błędu średniej arytmetycznej do średniej 1aryt
metycznej wynosi 6,810/o. Jest to wystarczająca dokładność, należy ho-
wiem wziąć pod uwagę, że :kobalt w porównaniu z zawartością innych 
pierwiastków w r-oślinach występuje w ilościach znacznie mniejszych, 
a więc np. w porównaniu z żelazem - 700 razy mniejszych, a w stosun
ku do fosforu kilkadziesiąt tysięcy razy mniejszych. W dodatku należało 
się liczyć z prz,eznacz.eniem metody do masowych oznaczeń pr:rez Sta
,cje Sanitarno-Epidemtologic:z:ne, które nie dysponują hardziej precyzyjną 
aparaturą. Metoda ta ma wiele zalet, a więc dużą stałość kompleksu 
barwnego; usuwanie pr2ieszkadzających pierwiastków 111a dr,odze IProstych 
operacji analitycznych, stosunkowo dużą czułość. Otrzymane wyniki są 
zgodne z wynikami, uzyskanymi przy oznaczaniu za pomocą soli R -
nitrozJwej i strącaniu kwasem rubeanowym (11,19), co p::itwierdza, że 
opisana metoda nadaje się do ,oznacZ:ania kobaltu w produktach spo
ży<::zych . 

3. li.I Jl 111 K () . 5. X() ii li :J! I.! K ,: 
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E . S z y s z k o, B. C h o j n i c k a 

COLOREVIETRIC DETERMINATION OF MINUTE AMOUNTS OF COBALT 
IN PEAS 

Summ ary. 

That is the review of few methods for the determination of cobalt, which is 
a trace element in edible ·plants. The evaiuation of suitability of these methods 
for food analyses was performed. Attention is called to the necessity for the u.se 
in the standard scries of some other ions, which are usua1ly present in ashed ma
t e riał, paralelly with cobalt. 

A modyfication was elaborated, which consists of ,precipitation of Fe and so
me other ions from basi,c solution and of extraction with CC14 of cobałtous co
lour complex, prev.iously formed with B-nitrozo-a-naphtol in water solution. The 
complex after extraction is measured colorimetrically in microkiuvetes. Statisti
cal evaluation of new modyfication for accuracy was done. 

R ocznjki PZH - 2 
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H. F. Kray-bill, M. S. R.ead, R. S. Harding, T. E . Friedeman BIOCHEMICZ
NE ZMIANY BIAŁEK MLEKA POD WPŁYWEM PROMIENIOWANIA 
GAMMA I ULTRAFIOLETOWEGO. Food Research, 3, 372 (1960). 

Ocena konserwowanej promieniowaniem żywności, jako źródło pożywk·nia jest 
zależna od znajomości możliwych zmian, powstałych w węglowodanach, tłusz

czach, białkach oraz witaminach. Często powstałe· zmiany są nie tylko subtelne, ale 
i trudne do wykrycia ogólnie dostępną techniką laboratoryjną. 

Zmiany te mają bardzo różnorodny charakter. Tak np . niektórzy autorowie 
sugerują zmniejszanie się antygenowej aktywności białek naświetlanych promie
niowaniem ul\rafioletowym- Natomiast ·w innym przypadku stwierdzono. że pod 
wpływem -gamma promieniowania białko jaja w porównaniu z naturalnym biał

kiem zwiększa swoje właściwości antygenne pod wpływem dawek 2,I X 10 5 

radów. 
Niniejsza praca jest dalszym badaniem aktywności immunologicznej białek pod

danych działaniu promieni gamma lub ultrafioletowych. W celu wyjaśnienia osta
tecznych zmian w budowie cząsteczek przeprowadzono porównania aktywności biolo
gicznej oraz właściwości fizyko-chemicznych . badanych produktów. 

Do badań użyto białek surowego, zbieranego mleka. Zmiany w białkach mleka, 
spowodowane naświetlaniem promieniami gamma i ultrafioletowymi powodują 

=niejszenie -się odczynu anafilaktycznego, w momencie wstrzykiwania tego mle
ka uczulonym na mleko świnkom morskim. Większe zmiany w biologicznym oµ
czynie są spowodowane prz.ez promie nie ultrafioletowe. Promieniowanie gamma 
powoduje zwiększenie lepkości i zawartości grup sulfhydrylowych i dwusulfito
wych. Promieniowanie ultrafioletowe powoduje podobne zwiększc;1ic zawa rtości 

grup sulfhydrylowych, lecz nie zmienia wiązań dw:usulfitowych. 
Ciekawe wyniki badań uzyskano także na drodze elektroforezy. 
Te wyniki były skorelowane z danymi biologicznymi. Nastąpić mają jeszcze 

dalsze badania kliniczne. 
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