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BADANIA PORÓWNA WCZE NAD OZNACZANIEM CYNKU 
W ŚCIEKACH 

Z Zakładu Higieny Komunalnej PZH w Warszawie 

I. WSTĘP 

Zwią1zki cynku występują w ściekach pochodzących z kopalni np. 
blendy cynkowej, zakładów wzbogacających rudy, wytwórni farb nie
organicznych, papierów pergaminowych, zakładów galwanizerskich, prze
mysłu włókien wiskozowych, obróbki gumy i irrl!nych. 

Poza tym cynk może występować w wodach okolic bogatych w :mine
rały o dużej jego zawartości oraz wodach przechodzących przez rury 
i zbiorniki cynkowe lub ocynkowane.· Wody te stanowią często podstawę 
ścieków. 
Zawartość cynku w ściekach może wahać się w znacznych granicach: 

od tysięcznych i setnych części mg/1 do kilku ,czy kilkunastu gil Zn. 
Cynk jest miikroelementem potrzebnym do rozwoju organizmów 

żywych; jego różnorodne działanie nie jest jednak jesZICze dostatecznie 
zbadane. Znany jest wpływ cynku na aktywność hormonów, a także 
rola cynku w procesach fermentacyjnych, regulowanych obecnością 

metaloenzymów. 
Zatrucia związkami cyniku występują dopiero przy pobraniu doustnym 

przez człowieka dużych dawek, sięgających ok. 1 g lub więcej (1). Z soli 
cynku najbardziej toksyczny jest chlorek. Cynk nie wykazuje 1zdolności 
kumulowania s!i.ę w organizmie, nie obserwowane były bowiem zatrucia 
chroniczne. Nie stwierdzono wpływu toksycznego na ludzi przy zawar
tości kilkunastu mg/1 Zn w wodzie do picia. 
Stężenie cynku ponad 30 mg/1 wywołuje powstawanie mętności i przy

krego smaku metalicznego, dyskwalifikujących wodę pod względem 
organoleptycznym, jednak nawet ta koncentracja cynku nie stanowi 
jeszcze niebezpieczeństwa dla zdrowia ludzi. Wpływ związków cynku 
na procesy samooczys~czania odbiorników i pracę oczyszczalni biologicz
nych ujawnia się przy koncentracjach powyżej 10 mg/1 Zn (2). Jednak 
przy stężeniach od 10 - 25 mg/1 występuje tylko tymczasowe zahamo
wanie utleniającego działania bakterii. 

Sian::zan i chlorek cynku do 25 mg/1 nie wpływają ujemnie na wydaj
ność procesów fotosyntezy (2). Wyraźniej działa cynk na bakterie 

r nitryfikujące. Koncentracje poniżej 5 mg/1 hamują przejściowo szybkość 
procesu, większe stężenia powodują stałe pogorszenie przebiegu nitry
fikacji (2). Trwałość związków cynku w wodach odbiorników jest duża. 
Wytrącanie się nierozpuszczalnych węglanów cynku następuje w wi
doczny sposób dopiero przy stężeniach jego soli ponad 100 mg/I Zn (2). 

· Przy mniejszych koncentracjach wiązanie cynku w postaci nierozpusz-
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czalnych węglanów przebiega bardzo powoli w ,ciągu szeregu tygodni 
tak, ·że praktycznie należy liczyć tylko na roz,cieńczenie ścieków ,prze
mysłowych wodami odbiornika i zmniejszenie w ten sposób zbyt dużych 
ilości cyniku, wpływających .stkodliwie na; jego stan. 

W wodzie do pkia graniczne dopuszczalne stężende cynku wynosi 
w Polsce i ZSRR - 5 mg/1 Zn (3), w krajach zachodnich - 15 mg/1 (4). 
Dopuszczalne ilaści cynku w ściekach związane są ściśle z wymaganym 
stopniem kh oczyszczania, a więc zależą od typu oczysz,czalni oraz 
wielkości i charakteru odbiornika. 

II. METODY OZNACZANIA CYNKU W ŚCIEKACH 

Zadaniem niniejszej pracy było porównawcze przebadanie różnych 
metod oznaczania cynku, krytyczna ocena ich przydatności do analizy 
ścieków oraz adaiptacja i modyfikacja wybranych metod do na,szyd1 
potrzeb. 

Oznaczanie cynku w ogóle, a szczególnie w ściekach jest sprawą 
trudną i niezupełnie dot)l'chczas rozwiązaną . W piśmiennictwie obecnym 
figurują liczne prace poświęcone temu zagadnieniu. 

Z metod najnowszych lub najczęściej •stosowanych można wymien~ć 
głó\vnie następujące: 

a) metody kolorymetryczne: ditizonowa (3,5-9), z fioletem krysta
~i:cznym (3), cynkooowa (10,11), 4-chlororezorcynolowa (11) i in. ; 

b) metody miareczkowe: 8-hydroksychinolinowa, stosowana n:ieraz dla 
mniejszych zawartości cynku w postaci modyfikacji kolorymetrycznej 
(6,12), 'Żielazocyjarikowa Gale ttiego oraz różne jej odmiany (12,13,14), 
jodometryczna (7), wersenianowa (15-23) i in.; 

c) różne metody wagowe (13). 
Wybór odpowiednich metod podyktowany został między innymi za

kresem zawartości cynku w ści~kach , związanym ściśle z jego :znaczeniem 
sanitarno...:higienicznym oraz możliwościami odczynnikowymi i aparatu
rowymi. 

Za ewentualnie przydatne do naszych celów uznano metody następują
ce: ditizonową , ·z fioletem krystalicznym, 8-hydroksychinolinową, Galet
tiego, jodometryczną i wersenianową. Po przeprowadzeniu badań porów
nawczych nad powyższymi metodami wytypowane zostały ostate,cznie 
metoda ditiwnowa, jodometryczna i wersenianowa, przy czym za naj
lepszą uznano 01statnią. Szczegółowy prz~bieg badań oraz rodzaje wprowa
dzonych modyfikacji podane :zostały niżej przy omawianiu poszczegól
nych metod. 

Pr zygot o w a n ie prób 1§ cieków. Przed przystąpieniem 
do ozn,aczania cynku w ściekach należy przeprowadzić ich mineralizację. 
Najlepsze wyniki otrzymywano stosując mieszaninę HNO3 stęż. i HC1O1 

60 - 7010/o. Szczegółowy przebieg mineralizacji oraz ostrożności, które 
powinny 'być zachowane przy pracy z HC1O4 zostały opisane w pracy 
,,Badania nad oznaczaniem ołowiu w ściekach" (24). Stwierdzono ponadto, 
że spalanie za pomocą HNO3 i H 2SO4 przebiega znacznie oporniej. 
Pra:wdopodobnie przy zagęszczaniu mineralizowanych prób wydziela się 
siarczan cynku, który pokrywając zwęglone cząstki utrudnia ich całko
wite spalenie. Zakończenie mineralizacji wymaga w tym przypadka 
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kifkunastogodzinnego ogrzewania z kilkakrotnym dodawaniem miesza
niny HNO3 i H2SO4 . ZmlineraUzowane próby przenosi się ilościowo do 
kolb miarowych o pojemności 100 do 250 ml zależnie od przewidywanej 
zawartości cynku. 

1. Metoda ditizonowa 

Metoda ta poisiada zastosowanie do oznaczania cynku w mikroilościach 
- od 0,002 do 0,02 mg Zn w próbie, względnie < 1 mg/1. Chociaż 
powyższe ilości cynku nie posiadają większego znaczenia przy badaniu 
fcieków, jednak zie względu na możfawość prowadzenia specjalnych 
badań , zakres ten, przy wyborze metod, :oostał przez nas uwzględniony. 

Z a s a d a m e t o d y : cynk, jak wiele innych metali, daje z diti
zonem w okre~lony,ch warunkach pH kompleksowy związek barwy 
czerwono-amarantowej, rozpuszczalny w CHC13 i CC14• Reakcja jest 
wyjątkowo ,czuła, ale z powodu swej nliespecyficznośd wymaga dużej 
staranności w doborze warunków oznaczania, pozwalający,ch na elimina·cję 
licznych czynników przes1zkadzających. Bliższe dane o pracy z ditizonem 
i metodach oczyszczania odczynników zostały już podane przez nas 
obszernie (24) . 
Piśmiennictwo zawiera kilka wari:antów oznaczania cynku metodą 

ditizonową: 
a) metoda j e d n o b a r w n a, polegająca na pomiarach zabarwie

nia samego ditizonianu cynku, uwolnionego od nadmiaru ditizonu; 
b) metoda d w u b a r w n a, polegająca na powstawaniu barwy 

mieszanej kompleksu ditizon'ianu cynku •z diti'zonem, określanej foto
metrycznie lub wizualnie przez porównanlie z równocześnie' przygoto
waną skalą wzorców; 

c) metoda m i a r e c z k o w a , wyeliminowana przez nas już po 
jej wstępnym :prz:eanalizowaniu. ' 

Zgodnie z wynikami przeprowadzony,ch doświadczeń stwierdzono, że 
metoda jednobarwna je<st bardziej kłopotliwa, a ocena wizualna otrzy
manego zabarwienia bez po!równania trudniej.sza niż w metodzie dwu
barwnej. Poza tym stosowana ,celem usunięcia nadmiaru ditizonu kilka
krotna ekstrakcja roztworem siarczku sodu jest uciążliwa, gdyż przy 
ma!ych stężeniach si&rcziku należy ją powtarzać kilkakrotnie, natomiast 
większe jego koncentracje powodują •częściowy rozkład ditizonianu 
cynku. W obydwóch przypadkach wpływa to na znaczne obniżenie 
wyników oznaczania cynku. 

Najlepsze rezulta1ty uzyskiwano za pomocą metody dwubarwnej, s,to
sując skalę o następującym ·zakresie: O - 0,002 - 0,005 - 0,01 - O,OlB 
- 0,020 mg Zn w próbie. 

Badania nad zależnością oznaczania od odczynu środowiska pozwoliły 
ustalić optymalne pH dla ekstrakcji, wynoszące w naszych warunkach 
8-9. 

Przeszikadzający wpływ niewielkich ilości innych kationów, jak np.: 
Fe, Cu, Pb, Cd usuwano, sfosując różne związki kompleksujące w celu 
porównania skuteczności ich działania: roztwór soH Seignette'a, cytry
nianu sodu, dwuetylodwutiokarbaminianu sodu, bi:s (2-hydroksyetylo) 
-<lwutiokarbaminianu sodu względnie tiosiar1czanu sodu. Stwierdzono, 
że stosowanie w tym celu (w warunkach naszego ozrnaczania) roztworu 
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cyijan'ku potasu okazało się nieskuteczne, gdyż cynk twoczył także 
kompleks cyjankowy i nie reagował właściwie z ditizonem. Obecność . 
większych ilości obcych jonów komplikuje lub uniemożHwia oznaczenie 
oraz wymaga wstępnego kh oddzielenia różnymi metodami. Metoda 
ditizonowa nie posiada większego ·zastosowania, gdyż obejmuje zakres 
stężeń cy'Il'ku nie interesujący nas przeważnie zarówno z puniktu widzenia 
sanitarno-higienicmego, jak i technologilcznego. Szczegółowy opis ozna
czania cyinku w ściekach metodą ditiwnową został podany przez nas 
w pracy „Metodyka Badania ścieków" (25). 

-,2. Me to d a z f i o 1 e t e m k r y s t a 1 i c z n y m 

Metodę tę stosuje się do oznaczania stosunkowo niewielkich ilości 
cynku do ck 0,25 mg Zn w próbie lub ponad 1 · mg/1. Zasada metody 
polega na ·powstawaniu barwnych związków kompleksowych soli cyniku 
z fioletem kry1stalicznym w Olbecności rodanku potasowego. Powstające 
niebieskie zabarwienie zawiesiny o wysokiej dyspresji oznacza ·się na 
drodze wizualnego porównania z jednocześrne przygotowaną skalą 
wzorców. Zabarwienie kompleksu nie jest ,trwałe i zależy od pH środo
wiska. Optymalne wyniki otrzymuje się przy pH ok. 6,0 - 6,9. 

Doświadczenia wykonane przez nas wykazały, że metoda powyższa 
daje dobre rezultaty jedynie przy badaniu wody, posiada natomiast 
ograniiczone zastosowanie do oznaczania cynku w śdekach. W wyniku 
badań ustalono, że liczne CZY111niki, jak np. miedź, mangan, fosforany 
itd. działają tu przeszkadzająco, komplikując lub w ogóle uniemożliwiając 
wykonanie oznaczenia. 

3. M e t o d a z 8 - h y d r o k s y c h i n o l i n ą 

M~toda ta podawana jest w piśmiennictwie w następujących warian
tach: jako kolorymetryczna (12), miareczkowa (12),. nefelometryczna (6) 
i fluorometrY'czna (6). W naszych warunkach okazało się celowe 
uwzględnienie tylko dwóch pierwszych. 

Zasada oznaczania, taka sama dla obydwu wariantów w jej części 
wstępnej, polega na powstawaniu ni;,erozpusziczalnego hydroksychinoli
nianu cynku Zn(C9H6ON)z. Po odsączeniu i przemyciu rozkłada się go 
kwasem, a wydzieloną (równoważną ·zawartości cynku) wolną hydro
ksychinolinę oznacza się dalej kolorymetrycznie lub miareczkowo. 

Zn(CgHsON)z + 2H+ = Zn2+ + 2C9H7ON. 

Podobnie do cynku reaguje miedź, nie dająca się łatwo usunąć w toku 
analizy. Otrzymane wyniki stanowią więc sumę tych dwóch kationów. 
Zefazo i glin mogą być wyelimiinowane i nie przeszkadzają, gdy ilości 
ich nie są zbyt duże. Pierwiastki te wiąże się za pomocą kwasu cytry
nowego lub winowego. 

A. Mod y fik ac j a kol or y metry ,cz n a służy do ozna
czania cynku od 0,3 do 3,0 mg/1. Polega ona na sprzęgnięciu hydroksy.chi
noliny (uwolnionej z hydroksychinolirnanu cynku) z dwuazowanym kwa
sem sulfanilowym i wizualnym porównaniu czerwonawo-żółtego zabar
wienia otrzymanego barwni:ka azowego ze skalą wzorców równocześnie 
przygotowaną. 
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W wyniku przeprowadzonych badań okazało się, że omawiana metoda 
jest bardzo kłopotliwa w szczegółach wykonania, niezbyt dokładna 
oraz daje sumę cynku i miedzi. Ze względów powyższych uznana została 
za niezbyt przydatną. 

B. M o d y f i k a c j a m i a r e c z k o w a, zgodnie zł uzyskanymi 
wyni!kami doświadczeń, zakwalifikowana została przez nas jako jedyna 
z czterech wariantów względnie przydatna do oznaczania cynku w ście
kach. Zakre;s jej stosowalności zaczyna się powyżej 3,0 mgll Zn. 

Oznaczanie miareczkowe hydroksychinoliny (uwolnionej uprzednio 
z hydroksychin10linianu cynku) polega na zbromowaniu jej mieszaniną 
bromianu i bromku potasowego, a następnie, po dod.ainiu jodku potaso
wego, odmiareczlrowanfo wyd·zielonego jodu (równoważnego ilości nie
związanego bromu) za pomocą tiosiarczanu sodowego 0,1 n, którego 
1 ml odpowiada 0,817 mg Zn. W idenltycznych warunkach przeprowadza 
się miareczkowanie próby kontrolnej. Różnka w zużyciu tiosiarczanu 
pozwala obli:czyć zawartość cynku. Po wprowadzeniu pewnych mody
fikacji jak np. w sposobie powtórnego strącania osadu, polegającej na 
wstępnej neutrali'zacji kwasu ługiem sodowym oraz •stosowaniu tego 
samego sączka do dwukroitnego sąc·z.e111ia, otrzymywano wyni:ki zadowa
lające w próbach nie zawierających mied•zi. Ilustruje je tab. I. 

Tabela I 
Oznaczanie cynku metodą 8-hydroksychdnolinową z zakończeniem miareczkowym 

Dodano Wykryto Dodano Wykryto 
Lp. do próby Lp. do próby 

Zn, w mg Zn, w mg Zn, w mg Zn, w mg 

I o (próba kon- 0,2 5 3,0 2,9 
trolna) 

2 0,5 0,33 6 4,0 4,05 
3 1,0 0,98 - 1,06 7 5,0 4,7-4,78 
4 2,0 1,96 - 2,04 

Uwaga : wyniki 2 - 7 podano uwzględniając ,poprawkę na próbę kontrolną . 

4. M e t o d a G a 1 € t t i e g o 

Stosowana często do analiz technologicznych, polega na oznaczaniu 
cynku za pomocą miareczkowania żelazocyjankiem potasu przy użyciu 
jako wskaźnika azotanu uranylowego lub żelazi!cyjanku potasu i dwu
fenyloaminy (13,14). 

Oznaczanie wymaga uprzedniego usunięcia przes,zkadzających pier
wiastków, jak np. Fe, Cu, Al. Łurie i Rybnikowa (12) zalecają tę metodę 
do określania zawartości cynku w ściekach od 2,0 do 50 mg Zn w próbie. 

W wyniku badań stwierdzono, że zasadniczą trudność stanowi tu 
uchwycenie właściwego momentu zmiany zabarwienia. Mimo zastoso
wania polecan)'lch przez różnych autorów sposobów zwiększenia ostrości 
punktu przejścia na drodze np. przemiarec7Jkowania i ponownego od
mianowania nadmiaru dodanego żela1zocyjanku mianowanym wzorcowym 
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roztworem cynku - otrzymywano wyniki rozbieżne i dalekie od pożą
danej precyzji. Ze względów powyższych metoda ta nie została przez 
nas zalecona do oznaczania cynku w ściekach. 

5. M e t o d a j o d o m e t r y c z n a 

· Metodę tę stosuje się :z;wykle do ozna1czania ·zawartości ,cynku rzędu 
kilku mg/1 Zn względnie od 0,5 mg Zn w próbie, a także dla wiGkszych 
jego ilości (tj. w zakresie istotnym przy badaniu ścieków). 

Zasada metody polega na wydzieleniu przez cynk w kwaśnym środo-
wisku w obecności K3 Fe(CN)6, z dodanego jodku potasowego, równo
ważnej ilości wolnego ·jodu, który oznacza się miareczkowo tiosiarczanem 
sodowym \v"l()'bec skrobi jako idykatorn. 

a. C z y n n i !k i p r z e s z k a d ·z a j ą c e. 
· Ujemny wpływ może wywierać (}lbecno,ść związków utleniających, nie
których kationów, nie,odpowiednia ilość odczynników itd. W związku z po
wyższym przeprowadzono badania mające na C€lu określenie prawidło- , 
wych warunków wykonania oznaczenia. 

S u b s t a n c j e u t 1 e n i a j ą c e, pozostające po pr'O'Cesie mine
ralizacji ścieków, mogą powodować wydzielanie się jodu jeszcze przed 
dodaniem K 3Fe(CN)6. Zalecane zwyfkle usuwanie ich wpływu za pomocą 
wstępnego miareczkowania tiosiarczanem (7) należy traktować ostrożnie, 
gdyż niebieskie zabarwienie roztworu często występuje ponownie, nawet 
pod wpływem powietrza atmosferycznego, wywołując podwyżsrenie wy
ników. Według naszych 'badań znaoznie lepiej jest przeprowadzić całko
wity rozkład zwią•zków utleniających na drodze kilkakrotnego wygotowy
wania do małej objętości zmineraLiziOwanej próby ścieków. 

I n n e k a t i o n y. W trakcie badań względnione zostały takie ka
tiony z występowaniem których w ściekach nale1ży się często liczyć lub 
reagujące podobnie do cynku. Sprawdz!One wstało ·zachowanie się Pb, Mn, 
Cd, Fe, Cu. Stwierdzono, że ołów i mangan w przebadanych ilościach 
do 20 mg w próbie, kadm- do 1 O mg nie wywierają większego wpływu 
na oznaczanie cynku w ściekach. Ujemne działanie żela•za zaznacza się 
JUŻ przy 0,1 mg Fe w próbie. Większe jego ·stężenia uniemożliwiają 
całkowide wyk()IIla:nie analizy. Można jednak łatwo temu zapobiec 
przez dodanie fluorku potasu lub sodu, który tworzy kompleks FeF6

3- ·. 

10 ml 2,5'0/o KF wystarczy do zwią)zania 15 mg Fe. Największe zastrze
żenia budzi miedź już nawet w bardzo małych ilościach. Miareczkuje 
się ona jednocześnie •z cynkiem, wpływając na podwyższenie wyników, 
a ponadto komplikuje określenie końca reafocji. Ze względów powyższych 
metoda jodometryczna, w modyfikacji zaleconej w niniejszej pracy, 
nie powinna być srosowana w obecności mied:zii, chyba że występuje ona 
w bardzo małyich ilościach wobec dużej zawartości cynku. 

W celu wyeliminowania ujemnego wpływu obcych metali zalecana 
jest zwykle (7) kilkakrotna ekstrakcja cyniku przy pH 4,5 za pomocą 
roztworu ditizonu w CHC13, rozkład Zn(HDzh kwasem solnym, cdparo
wanie kwaśnego ekstraktu, zakwaszenie go kwasem octowym oraz dalsze 
normalne oznaczenie jodometryc:zme. Jednak obróbka ta jest uciążliwa 
i nie gwarantuje uzyskania całkowicie prawidłowyich rezuHatów. Właś
ciwsze jest w tym przypadku, zwłaszcza w obecności miedzi, oznaczanie 
cynku m~odą wer:senianową. 
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W p ł y W i 1 oś c i od c z y n n i k ó w. W toku badań stwierdzono 
zasadniczą zależność wyników analtzy od ilości dodawanego K 3Fe(CN)6 • 

Powinna być ściśle skorelowana z zawartością cynku i 'Znajdować się 
zawsze w dostatecznym nadmiarze. Zmienna ilość kwasu, wahająca się 
w zakresie pH od 1,5 do 4,0 nie wpływała w sposób zasadniczy na wy
niki badań. Najlepiej przebiega oznaczanie z kwasem octowym lub bu
forem octanowym o pH od 3 do 4. 

b. O d c z y n n i k i: 
1. Kwas octowy lodowaty. - 2. Roztwór fluorku potasu 2,5'0/o --

3. Roztwór KJ 10'0/o. - 4. Roztwór skrobi l'O/o. - 5. Roztwór K 3Fe{CN)6 
10/o, świeżo przygotowany. - 6. Tiosiarczan 1sodowy 0,01 n lub 0,025 n, 
świeżo przygofowany z 0,1 n. - 7. Odczynniki do mineralizacji ścieków 
jak w pracy (24). 

c. W y k o n a n i e o .z n a c z e n i a. 
Odmierzyć do kolby stożkowej z korkiem doszlifowanym odpowiednią 

objętość (zawierającą powyżej 0,5 mg Zn) ZJmineralizowanej próby ście
ków, po uprz,ednim rozłożeniu nadmiaru kwa'su oraz substancji utleniają
cych, dopełnić ją w razie potrzeby do 50 ml wodą redest. Dodać 1 ml 
kwasu octowego, 10 ml roztworu KF, 5 ml roztworu KJ i 1 ml skrobi. 
Jeżeli wystąpi niebieskie zabarwienie usunąć je ostrożnie za pomocą 
0,01 n Na2S20 3 , dodać 5 ml K 3Fe{CN)6 , wymieszać i miareczkować wy
dzielony jod po upływie 5 minut mianowanym roztworem Na 2S20 3 do 
wystąpienia żółtego zabarwienia (unikać silnego światła). Powracającej po 
upływie krótkiego czasu barwy nie należy uwzględniać. Objętość 
K3Fe(CN)6 oraz miano Na2S20 3 powinny być dobrane do przewidywanej 
zawartości cynku. Najczęściej stosowany jest 0,01 n Na2S20 3 • Przy stę
żeniu Zn powyżej 15 mg w próbie należy dodawać 10 ml K 3Fe(CN)6. 

Zawartość cynku oiblicza się uwzględniając, że 1 ml 0,01 n Na2S203 -
odpowiada 0,98 mg Zn; ·1 ml 0,025 n Na2S20 3 odpowiada 2,45 mg Zn. 
Uzyskane wyniki różnych wariantów badań, które stanowią średnie 
wielu oznaez,eń ilustruje tabela II. 

6. M e t o d a w e r s e n i a n o w a 

Metoda ta służy do 01znaczania ilości cynku rzędu kilku mg/1 i znacz
nie wyższych. 

Zasada metody: cynk, jak zresztą wiele metali dwuwartościowych, 
daje z wersenianem sodowym trwały związek kompleksowy o wzorzie: 

IH,-<:::::: 
/Zn 

. /CH 2COO 

CH 1-N\ 

CH 1C00Na 

Przez dobór odpowiednich warunków, pozwalających na oddzielenie lub 
związanie w trwałe kompleksy innych jonów reagującyich z wersenianem, 
możliwe jest selektywne przeprowadzenie ilościowego miareczkowego 
oznaczania cynku. 
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Tabela II 
Oznaczanie cynku me,todą joclome,tryczną w obecności ·różnych kationów 

Dodane do próby ilości kationów, w mg Wykryte 
ó. Zn I Pb I Cd I I I Cu 

ilości Zn, Uwa g i 
,.j Mn Fe w mg 

1 0,5 - - - - - 0,5 
2 1,0 - - - - - 1,0 
3 5,0 - - - - - 4,9- 5,1 
4 10;0 - - - - - 9,8-10,2 
5 15,0 - - - - - 14,7-14,9 

- --
6 0,5 5,0 - - - - 0,5 
7 3,0 1-10 - - - - 2,9-3,1 
8 3,0 20,0 - - - - 3,2-3,3 -
9 3,0 - 0,5-10 - - - 2,9-3,1 

- --

IO 3,0 - - 0,1-10 - - 2,9-3,1 
n 3,0 - - 20,0 - - 3,1- - 3,3 
--

12 3,0 0,1-0,2 3,1 
Bez dodatku KF bar-- - - - WY nieco zmi e nione 

13 3,0 0,3-10 2,9-3,1 
z dodaniem 5 ml roz-- - - - tworu KF 2,5% 

14 3,0 20,0 2,9-3,2 
z dodaniem 10 ml - - - - roztworu KF 

- ----

15 3,0 - - - - 0,3-5,0 3,3-8,9 
miareczkowanie 

utrudnione, wynikłe 
zie 

16 10,0 - - - - 0,1-0,3 10,1-10,3 barwy roztworów 
zmienione 

a. C z y n n i k i p r z e s z k a d z a j ą c e. 
Należy do nich zaliczyć głównie substancje utleniające, niewłaściwy 

zakres pH, niektóre ka,tiony itd. 
Sub st a n c j e u t 1 en ii aj ą ce, ewentualnii.e pozostałe, po mine

ralizacji ścieków, usuwa się przez krótkie gotowanie próby badanej z małą 
ilością kwasu aslrorbinowego lub chlorowodorku hydroksylaminy. 

N i e o d p o w i e d n i z a k r e s pH koryguje się za pomocą roz
tworu buforowego do pH ok. 9-10. 

I n n e kat i o n y obecne w anali'zowanych ściekach, reagujące rów
nież z wersenianem, jak przede wszystkim Ca i Mg. Mn, Fe, Al oraz nieraz, 
Pb i Cu eliminuje się najczęściej przez kolejne wiązanie w kompleksy 
z cyjankiem potasu lub wersenianem, albo usuwa w inny sposób. 
Szczegóły ich unieszkodliwiania będą rpoo.~ne w opisie przebiegu analizy. 
Należy jednak zwrócić tu sl'!czególną uwagę na za,chowanie się żelaza. 
Wykonane doświadczenia wykaizały, że przy usuwaniu większych jego 
ilości w postaci Fe(OH)a, ·znaczna część cynku może być zaadsorbowana 
przez osad. W związku z tym konieczne jest dwukrotne strącanie wodo
rotlenków. Małe ilości Fe i Al, nie strącające się amoniakiem, nie 
powodują w,ięk,szych zakłóoeń w oznaczaniu cynku. Badania nad związa
niem żelaza ·za pomocą trójetanoloaminy, fluorku sodu, cytrynianu sodu 
lub soli Seignette'a dawały rezultaty gorsze, niż sposób wspomniany-
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wyzeJ i stosunkowo najlepsze z trójetanoloaminą. Ponadto należy pod.
kreślić, że kadm komplikuje również omaczanie cynku, gdyż miarecz
kując się równocześnie z nim podwyższa pozornie wyniki. Jedynie 
w przypadku dużych ilości cyn:ku wobec ·bardzo mały,ch kadmu wpływ 
ostatniego może być ewentualnie pominięty, ZJWłaszcza że równoważni
kowe zużycie wersenianu prze.z kadm jest prawie o połowę mniejsze. 

Technika miareczkowania usprawniona ·została przez nas w toku 
badań. Gdy występują Pb i Mn należy swzególnie uważnie prowadzić 
pierwsze miareczlrowanie ~rsenianem, gdyż moment końcowy reakcji 
jest opóźniony na skutek powracania fioletowego zabarwienia, zaś 
przejście barwne jest nieco mniej wyraźne niż w obecności tylko Ca 
i Mg. Ostateczne domiareczkowanie przebiega pod koniec w tempie 
zwolnionym, co może przez przedwczesne ·zakończenie pierwszego mia
recJzlrowania spowodować po:rome podwyższenie wyiników dla cynku . 
Całkowite związanie cy,nku wersenianem sprawdza się, dodając ponown'ie 
do zmiareczkowainego niebieskiego roztworu dkoło 5 ml formaliny. 
W razie powrotu barwy różowej lub fioletowej należy szybko domiarecz
kować wersenianem do uzyskania trwałej barwy niebieskiej. Do obliczeń 
przyjąć sumę ilości wersenianu, zużytego na zmiareczkowanie główne 
i uzupełniające (oba po dodaniu formaliny). Stwierdziłyśmy, że zalecane 
(16) dodawanie formaliny 2'Jbyt małymi porcjami i powolne miarec:i'Jko
wanie jest nie v.,-skatzane, gdyż nie uzyskuje się wtedy1 wyraźnej zmiany 
barw. Formalinę należy dodawać bezpośrednio przed miareczkowaniem 
cynku. 

b. O d c z y n n i k i: 

1. Wersenian dwu.sodowy 0,1 m. Rozpuścić 7,44 g wersenianu w wo
dzie redest. w kolbie miarowej o pojemności 200 ml. 1 ml odpowiada 
teoretycznie 6,5377 mg Zn. - 2. Wersenian dwusodowy 0,01 m. Roz
puścić 3,720 g wersenianu w wodzie redest. w litrowej klQlbie nti.arowej 
lub przygotować przez rozdeńozenie 0,1 m. Miano wersenianu na'stawiać 
na wzorr1cowy r1:>ztwór cynku w warunkach wykonywania oznaczeń. --
3. Podstawowy :rioztwór cynku. Odważyć w parowniczce kwarco~j lub 
jenajskiej 2,000 g Zn cz.d.a., rozpuścić w 20 ml HN03 (1 + 1), odparować 
do sucha na łaźni wodnej, pozostały osad rozpuścić w wold:zie red est. i do
pełnić do 200 ml. W razie zmętnienia, zakwasić roztwór przed dopełnie
niem kolby 1 - 2 kroplami HN03• 1 ml tego roztworu ·zawiera 10 mg Zn. 
- 4. Wrorcowy :roboczy roztwór cynku. Rozcieńczyć 10 ml podstawowe
go roztworu cynku wodą redest. do 100 ml. 1 ml tego roztworu zawiera 
1 mg Zn. - 5. Czerń eriochromowa, 0,50/o roztwór w alkoholu etylowym 
960/o. - 6. Formalina ok. 40/o - 7. Kwas aslk.:robinowy, stały. - 8. Cyja
nek potasu 5'0/o. - 9. AmKlniak 250/o. - 10. Kwas solny (1 + 1). - 11. 
Bufor amonowy. Rozpuścić w wodzie 'redest. 67,5 g NH4Cl, dodać 570 ml 
NH40H WO/o i dopełnić do dbjętości jednego lJitra wodą redest. 

c. W y k o n a n i e o z n a c z e n i a. 
Zgodnie z zaleconymi przez nas modyfikacjami -przebieg oznaczania Zn 

przedstawia się następująco. Odpipe,tować część zmineralizowanej prób;t 
ścieków (zawierającą najlepiej 1 - 10 mg Zn), strącić Fe i Al nadmiarem 
amoniaku na gorąco (przy pH ok. 10), możliwie szybko przesączyć, prze
myć osad gorą,cą wodą redest. z dodatkiem amoniaku, zachować pierwszy 
przesącz. Rozpuścić wodorotlenki w kwasie solnym (1 + 1), przemyć są-
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erek kilka razy gorącą wodą redest. zebrać filtrat w kolbie używanej 
do pierwszego strąca,nia. 

Ponownie strącić · żelazo, przesączyć przez ten sam sączek, bardzo 
ddbrze przemyć kilkakrotnie gorącą wodą redest. Połączone przesącze 
(po pierwszym i drugim strącaniu) zagotować z ok. 0,01 g kwasu askor
binowego. Po ostudzeniu dodać 10 ml buforu amonoiwego do pH 9-10 
oraz 10 ml 5'0/o KCN dla związania Zn i Cu w kompleksy cyjankowe. 
Następnie wobec czerni eriochromowej (ok. 0,3-0,4 ml na każde 100 ml) 
odmiareczkować 0,01 m wersenianem sumę ewentualnie obecnych w pró
bie jonów Ca, Mg, Pb i Mn do zmiany barwy 'z amarantowej na niebieską 
bez odcienia fioletowego. W końcu uwolnić cynk z kompleksu cyjanko
wego przez dodanie 10 ml forma,liny, przy czym próba, zabarwia się po
nownie na kolor różowoamaranto,wy lub fioletowy (w zależności od ilości 
cynku). Trwalszy w tych warunkach kompleks miedzi z cyjankiem poz
wala na oznaczenie wer:senianem samego cynku, gdyż jony wymienione 
wyżej (Ca, Mg, Pb, Mn) zostały już uprzednio trwale zwią1zane w komp
leksy z wersenianem i również nie zakłócają reakcji z cynkiem. Ilość wer
senianu 0,01 zużyta na to drugie miareczilrowanie, po dodanit: formaliny, 
odpowiada -zawartości cynku w analizowanej próbie. Wyniki podaje się 
w mg/1 Zn i oblicza się wg wzoru: 

X = 
a. K. 1000 
----- mg/1 Zn, w którym: a - ilość ml wersenianu 0,01 m 

V 
lub 0,1 m zużyta na miareczkowanie próby po dodaniu formaliny; 

K - współczynnik przeliczeniowy, tj. ilość mg Zn odpowiadająca 
1 ml wersenianu, nastawionego na wzorcowy roztwór Zn; 

V - objętość ściekó\•l w ml, wzięta do oznaczenia w p:rizeliczeniu 
na objętość wyjściową ścieków surowych. 

Uwaga. Do usuwanfa jonów żelaza może być również stosowana trójetanolo-
amina. Uzyskliwane wyniki są w tym iprzy,9adku mniej dokładne, lecz czas 
oznaczania jest znacznie krótszy. Analiza przebiega w sposób nas,tępujący: do 
zmineraUzowanej próby ścieków dodać 2 ml ,stęż. HCl, zagotować, odbarw:ć 

próbę na gorąco kwasem a,skorbinowym, dodać 30 ml trójetanoloaminy (1 + 1), 
15 ml stęż. NHPH i 10 ml roztworu KCN. Po wymieszaniu rozcieńczyć do ok. 
200 ml wodą redest., dodać 3-4 g NH.1Cl, zagotować. Oziębić, dodać wskaźnik 

i postępować jak już -podano wyżej. 

Wyniki badań ilustruje tabela III. 
III. WNIOSKI 

1. Przeprowadz01I10 badania po,równawcze nad metodami: ditizonową, 
z fioletem krystalicznym, 8-hydroksychinolinową, żeiaztocyjankową Ga
lettiego, jodometryczną i wersenianowa, w celu określenia ich przydat
ności do oznaczania cynku w ściekach. 

2. W wyniku badań wytypowane zostały jako najbardziej odpowiednie 
meuody następujące: wersenianową, jodometryczna i ditizonowa. 

3. Metodę wersenianową, pozwalającą na oznaozanie cynku w szerokim 
zakresie, istotnym przy badaniu ścieków, uznano za najlepszą. Metoda ta 
jest niezbyt skomplikowana i pozwala na stosunkowo łatwe wyelimino
wanie czynników przeszkadzających z wyjątkiem kadmu. 

4. Metoda jodometryczna (w modyfikacji podanej w pracy), o zakresie 
podobnym do w-ersenianowej, jest od niej prostsza i daje zadowalające 
wyniki, jednak pod warunkiem nieobecności miedzi. 
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5. Metoda diUwnowa służy do oznaczania bardzo małych ilości cynku 
i ze względu na swój zakres posiada w praktyce stosunkowe niewielki€ 
zastosowanie do badania ścieków. 

6. W wymienionych wyżej metodach ustalono dopuszczalne granic€ 
szeregu związJków przeszkadzających, opracowano sposoby ich usuwania 
oraz wprowadzono modyfikacje dotyczące ulepszenia techniki wykonania 
oznaczenia. 

Ta bela III 

Oznaczanie cyniku metodą we-rsenia:nową w obecności różnych kationów 

Lp. 

1 

2 
3 

4 
5 
6 

7 
8 

9 

10 
li 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 

19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

32 

Dodane do próby ilości kationów, w mg 

~1 Fe I Cu I Cd I Mn I Pb I ca+ Mg 

0,5 
1,0 
2,0 
5,0 

10,0 
5,0 
5,0 

10,0 
10,0 
, 5,0 
10,0 
10,0 
5,0 

10,0 
3,0 
3,0 
3,0 
3,0 
3,0 
3,0 
5,0 
4,0 
4,0 

10,0 
20,0 

o 
5,0 
5,0 

5,0 
5,0 
5,0 

I 

1,2 
2,4 
4,8 
9,6 

2,4 
1,2 
2,4 
3,6 
4,8 
9,6 

1,0 
2,0 
5,0 

10,0 
20,0 

5,0 
1,0 
2,0 
5,0 
4,0 
2,0 

0,5 
1,0 
2,0 
3,0 

2,0 
5,0 

2,0 
5,0 

10,0 

2,0 

=I 

- <-

1,5+0,5 
2,5+0,5 
2,5+0,5 
5,0+1,o 
5,0+1.o 
5,0+1.o 
5,0+1,o 
5,0+1,o 

I 20.0 I - I 5.0 I - I - I - 120.0+5.0 I 

Zużyoie 
wersenianu 0,01 m 

w ml 

Pb, Mn na .<.Il 
na Ca, Mg, 1• ,,, 

3,4 

8,3 
1,0 
2,5 
4,9 
6,0 

8,6 
9,6 

17,3 
17,25 
17,2 
17,3 
17,3 

i 0,8 
1,6 
3,2 
8,1 

16,1 
8,0 
8,2 

15,55 
15,4 

7,8 
15,9 
15,8 

7,9 
15,95 

5,0 
5,6 
6,4 
7,7 
5,0 
4,9 
8,1 
6,9 

6,5 

16,0 
32,7 

0,3 
8,0 
7,9 
8,0 
7,75 
7,5 

Wykryta 
ilo ś ć Zn 

w mg 

0,5 

1,0 
2,0 

5,06 
IO,O 
5,0 
5,1 

9,65 
9,6 
4,9 
9,9 
9,87 
4,9 

10,0 
3,1 
3,5 
4,0 
4,8 
3,1 
3,06 
5,06 
4,2 

4,0 
10,0 
20,4 

0,18 
5,0 
4,9 
5,0 
4,84 
4,7 

wersenian I 0,1 m I 19,7 
7,1 3,15 
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CPABHHTEJibHbIE HCCJ1E,UOBAHH51 HALI. OCTPE,UEJIEHiliEM UHHKA 
B Cf04HblX 80,UAX 

Co .il e ,p:>Ka ,HHe 

OpaBH!!TeJibHbie HOCJie/l.OBaiHlrn Me1'0,lCB: I) .!l,ITTH30HOBOro C KpHcTaJI•HlJOOKIHi cjmo.~ CTO,I, 

· 2) 8-rttJJ,pOKCHXHHOJlHHOIBblM, 3) cj>eppouHaHJ{Jl;ellbfM Galetti, 4) HO,!lOMeTpH'lOCKHM H' 5) 
BepceHHHHOBbl'M C ueJiblO orrpe,!1.eJieHHH HX II,PHNJ,!J.HOCTH npu onipe11;eJieHHU UHH'Ka 'B CTO'l

l(b(X ,so11;ax. PeayJibTaTbl HCCJie,!J.OB31HHH IIOKa&IJIIH, ljTQ caMbl'MH JIY'IUJHMH MeTO,łlallm Ób(JIY, 

sepceHHlfHOBbIH J,f HO,łlOMeTpU'lec:KHH. 

)XHTH30HOBblH ,MeTOJJ. npm,ieHHeMblH ,!J.JIH 0600Ha1JeHHH O'leHb MaJiblX KOJIH'leCTB lllHlKa 

He •H<MeeT nmpoKoro npHMeHeHJrn npH HOCJieD.OBamm CTO'łHblX IB0/1;. 8 Bblllle npe)lCTaBJieH

HblX MeTO,!J.ax Y,CTaHOBJ!e.Ho JJ.OIIY,CTHMble r-pa,HHUbl pH,łla coemrneHHH Mellla!OUIHX onpe,'le-

-mmu10, ,pa3pa6oTaf!lb( •ÓhIJIH onoco6b! y.11;aJieHH'H HX, a TaK:>Ke RBe,'leHbl MOJJ.Hcj)HKau ·m 

OTHOCHUliH'eCH TeJCHWICCKOH o6pa6oTKH H 011peJ1eJ1eHH5l , 

W. D o ż a ń s k a, H. C z a r n o d o 1 o w a 

COMPARATIVE STUDIES ON THE DETERMINATION OF ZINC IN SEWAGE 
WASTES 

Summary 

Corniparative studies were carried out on the following methods: dLtizone, 
with crystal violet, 8-hydroxychinoline, Galettie's ferrocyanic, iodometric and 
versenic in order to estimate their utility for the detennination of zinc 'in wastes. 

As a result of i:nvestigations versenic and iodometric methods were considered 
best. 

Ditizone method employed for the determination of very small amounts 
of zinc due to it•s range is of no special value for the examination •Of sewage wastes. 

In the above meTIJtiioned methods the permissible limits of a number of intruding 
compounds we,re determined, the mode of their removal wa,s lahorated and some 
modifilcartion was dntroduced concerntng the technique of performing the 
determ'i'naHon. 
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