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OZNACZANIE MAŁYCH ILOŚCI CYJANKÓW 

Z Zakładu Badania Żywności i Przedmiotów Użytku PZH 

Opracowano kolorymetryczną metodę benzydynowo-piry
dynową pozwalającą wykryć w badanych próbach ilości cy
janowodoru od 0,5 do 5,0 µg. Cyjanowodór wyodrębniono 
z materiału 1doświadczalnego w zmodyfikowanych naczyń
kach typu Conwaya. 

Cyjanowodór jest jednym z najbardziej znanych trujących związków. 
Dawki śmiertelne cyjanowodoru, cytowane przez różnych autorów, 

·wahają się od 0,12 do 2,5 mg/1 powietrza (1-6), dawki toksyczne cyjanku 
s-odu wynoszą 0,1 g, a cyjanku potasu 0,12 g {5'--7). 

W świecie roślinnym HCN jako składnik natura'lny występuje naj
częś·ciej związany w postaci glikozydów, ·tzw. glikozydów cyjanoforo
wych. 

Glikozydy te ulegają hydrolizie- pod wpływem odpowiednich enzymów, 
a t2k że kwasów do wolnego HCN, benzaldehydu ,(:parahydroksyhenzal
dehydu lu'b a cetonu - zależnie od rodzaju glikozydu) i cukru (8, 9). Cy
_ianowodór sztroko jest stosowany ja,ko środek dezynsekcyjny (2-4, 6, 
10-13). 

Malkus (12) podaje, że normy zawartości HCN w prnduktach żywno
ści-owych są różne w różnych krajach. Powszechnie na Zachodzie uznaj~ 
się za niesz'kod-liwe 10-25 mg HCN na 1 kg żywności. W Czechosło
wacji ustalona granica wynosi 20 mg HCN na kilogram niektórych pro
duktów, takich jak zbożowe i strącilrowe. 

W Polsce HCN normowany jest w wódkach w ilości 3 mg/ilitr i 5 mg/litr 
- zależnie od gatunku. Według Krauzego (14) w Szwajcarii dopuszcza 
E:ię do 40 mg HCN na litr wódki z ,pestkowców. 

Do il ościowego ,oznaczania cyjanowodoru stosuje się m etody: miarecz
kowe (15, 16-22) i kolorymetryczne. Z tych ostatnich polecana jest 
m etoda oparta na powstawaniu błękitu ,pruskiego {4, 23, 24), następnie 
metoda polegająca na uprzednim przeiprnwadzeniu cyja·nków w T>Odanki 
i utworzeniu czerwonego .k,ompl,eksu rodanku z j,onami żelaza (4, 23, 25) 
oraz m etoda oznaczania cyjanowodoru z kwasem pikrynowym {23, 26). 
Ja cobs (4), Desbaumes, Deshusses {27) oznaczali HCN w mąkach metodą 
z fenoloftaliną, Fiedotow (28) z anabazyną i anvliną. 

Za jedną z najhardziej czułych metod kolorymetrycznych uważana jest 
metoda pirydynowo-pyrazolo-nowa ( 4, 12, 29, 30-36) oraz mehda henzy
dynowo-pirydynowa (37, 38-42) polecana .przez The J,oint Committee ,of 
the Association of British Chemical Manufactures and the Socie-ty for 
Analytical Chemistry - do oznaczania cyjanków w . ściekach (22). 
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CZĘSC DOSWIADCZALNA 

Cel€m naszej pracy było zaadaptowanie ze mianych metod oznaczania 
cyjanków metody najha'l'dziej czułej i równocześnie nie slkomplikowanej, 
wyrpróbowanie jej odtwarzalności na roztworach wzorcowych oraz na 
produktach żywnośiciowych, w których ewentualnie mógłby znajdować 
się cyjanowodór. 

Zastosowano koloryrmetrycz,ną metodę benzydynowo-pirydynową, któ
ra okazała, się przydatna do naszych badań. Metoda ta pol,e,ga na po
wstawaniu pomarańczowej barwy związku bromocyjanu z odczynnikiem 
benzydynowo~pirydynowym. Otrzymane zabar,wienie w stałej tempera
turze jest trwałe przez parę godzin. Metodą tą można ,oznaczyć ilość HCN 
od 0,5 do 5 µ;g w próbce. 

OPLS METODY 

Odczynniki 
1) kwas fosforowy 1O°/o; 
2) woda bromowa - 3 ml bromu wlewa się do kol'by miarowej po

jemności 215'0 ml, uzupełnia wodą do kreski i pozostawia na parę dni do 
cał'kowitego rozpuszczenia się ibromu; 

3) roztwór wodny arseninu s,odowego - 2'0/o; 
4) alkohol n-1butylowy; 
5) r-oz1Jwór wodny pirydyny 25°/o, zawi,erający 2 ml kwasu solnego 

(c. wł. 1,19) na 'każde 100 ml roztworu, pirydynę na1leży uprzednio prze
destylować, używając do oznaczeń frakcji wrzącej w temp. 114,5-115,50; 

6) roztwór wodny chlorowodorku benzydyny 2·0/o, zakwaszony kilko--
ma kroplami kwasu solnego {c. wł. 1,19) dla 'lepszego rozpuszczenia sub
stancji; roztwór ten należy przyrządzać w dniu oznaczenia; 

7) wodmotlenek sodowy O,1-n; 
8) kwas siarkowy 10'0/o; 
9) wzorcowy roztwór cyjanku potasowego. 

Roztwór wz-orcowy A - przygotowuje się z chemicznie czystego cy
janku ,potas,owego, w którym ozna-cza się argentometrycznie procentową 
zawartość KC'N (20), a następnie w 'ko-łbie miarowej poj,emności 1 litra 
rozpuszcza się w wodzie taką iilość KCN, a'by w 1 ml roztworu znajdował 
się 1 mg HCN. 

Roztwór ten •prz,echowywany w dóbrze zamkniętym naczyniu w chłod
nym i •ciemnym miejscu trwały j-e:st ki'lka mie:się,cy. 

Roztwór wzorcowy B - z rnztworu A pobiera się pipetą 1 ml, wlewa 
do kol:by miar1owej .pojemno.ści 100 ml i dopełnia wodą do kreski. 1 ml 
tego roztworu zawiera 10 µ,g HCN. 

Roztwór ten należy świeżo przygotowywać do każdego oznaczenia. 

PRZYGOTOWANIE KRZYWEJ WZORCOWEJ 

Do cylindrów z doszlifowanym korkiem poJemności około 80 ml wlewa 
się tyle roztworu wzorcowego B, aby otrzymać 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0 
µ,g HCN, uzupełnia wodą do 10 ml i zakwasza kwasem fosforowym do 
pH - 3-5 wo'bec .papierka uniwersa'lnego. Równocześnie przygotowuje 
się ,próbę zerową, bez dodatku cyjanowodoru. Następni•e w celu utwo
rzenia bromocyjanu dodaje się kroplami tyle wody bromowej, aby ba-
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dany ,płyn zaba,rwił się na żółto i miesza. Po upływie 5 minut nadmiar 
bromu usuwa się, dodając kropla·ini aT'S€nin sodowy aż do odbarwienia, 
plus jedna :kropla nadmia,ru. 

Próby mie:sza się, :przeC'hY'lając cylinder dwu-trzykrotnie korkiem w dół 
i znów powstawia na 5 minut, po czym dodaje 10 ml alkoholu n-butylo
wego. Próby wytrząsa się w jednakowy sposób przez 30 sek., w wyniku 
czego wytworzony bromocyjan przechodzi do warstwy a·lkoholowej. Na
stępnie w małej zlewce przygotowuje się mieszaninę 5 ml 25°/o pirydyny 
i 0,3 ml ZOio roztworu benzydyny. Przy dodawaniu benzydyny powstaj"" 
białe zmętnienie, które ,po wymieszaniu płynów zni'ka. Mieszaninę tę 
wlewa się kolejno do cylindrów i znowu wytrząsa przez 30 sekund. Po 
upływie 1'5 minut powstałe pomarańczowe za1barwienia porównuje• się 
wizualnie lub na fotometrze Pulfricha, stosując kiuwetę wys. 20 mm 
i zielony filtr nr ·6. Zabarwioną warstwę alkoholową ściąga się ostrożnie 
pipetą do ki u wety. 

Stwierdzono·, że w ,granicach zawartości HCN w próbie od 0,5 do 5,0 µg 
otrzymane 'krzywe wzorcowe są zgodne z prawem Lamberta-Beera. Raz 
wykreślona krzywa może :służyć :przez dłu•ż:szy czas, jednak co ,pewien 
okres należy ją sprawdzać, w przyipadlku zaś zastosowania nowych od
czynników na,leży bezwarunkowo wykreś'lić nową krzywą. 

Zauważono, że obniżenie ;temperatury w czasie wykonywania ozna
czenia wywoływało wytrącanie się osadu w fazie organicznej prób ba
danych. Obniżenie to było spowodowane _ przenoszeniem prób podczas 
oznaczenia do drugiego pomieszczenia (demnia z aparatem Pu'lfricha} 
i wynosiło od 4-9°. Osadu pozbywano się przez :kil:k.aikrotne wytrząsanie 
prób, wówczas ,przechodził on do warstwy wodnej. 

Nie zawsze jednak ta operacja była wystarczająca. Zdarzało się, że 
osad wytrącał się powtórnie, co w zasadzie uniemożliwiało oznaczenia. 
Trudność tę usunięto dzięki wykonywaniu całego oznaczenia w jednym 
pomieszczeniu. Nasuwa się więc wniosek, że należy przestrzegać stałej 
temperatury. W czasie_ naszych doświadczeń temperatura w pracowni 
wynosiła 22~25°. 

UWALNMNIE HCN Z MATERIAfJU BADANEGO 

Najczęściej stosowanym sposoJbem uwa'1niania cyjanowodoru z ma
teriału doświadcza'1nego jest destylacja ze ,środowiska kwaśnego do odbie
ralnika, w którym znajduje się roztwór pochłaniający (NaOH, KOH, 
AgN03, Cu.S04). W roztworze tym oznacza się zawartość HCN. Jest to
metoda pracochłonna, dająca często straty na skutek nieZ'byt szczelnego 
aparatu destylacyjnego. Poza tym niekiedy destylat może być mętny, 
oo utrudnia oznaczenie. 

Kruse i Mellon '(32) podają, że zmętnienie można usunąć ,prze-z ekstrak
cję rozpuszcza'lni:kiem •np.: izoo1)danem, ale metoda ta nie zawsze daje 
dobre wyniki. 
Dużo pro.st:sza okazała się metoda mikrodyfuzji (8, 30, 36), polegająca 

na wykorzystaniu zjawiska dyfuzji cyjanowodoru ze środowiska kwaśnego 
do alkalic2mego, odbywającej się pod szczelnym przykryciem w temp. 
pokojowej. Służą do tego 1ce'1u standardowe naczyńka Conwaya 1(8) '(ryc. 1). 

W naczyńka,rh tych wykonano serię oznaczeń na płynach wzorcowych 
w następujący sposób: oszlifowane ·brzegi naczyńka smaruje się wazeliną 
żółtą i do wewnętrznej komory wlewa się 2 ml '0,1-n NaOH, do ze-wnętrz-
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Ryc. 1. Standardowe nac-zyńko Conwaya. 

nej 3 ml wody ,oraz roztwór wzorcowy B w ilości odpowiadającej 1,0; 
2,0; 4,0; 6,0; 8,0; 10;0 µ,g HON. 
Następnie dodaje się 0,2 ml 100/o H 2SO4 uprzednio ogrzanego do temp. 

30° i natychmiast przykrywa płytką, miesza i powstawia w s.pok-oju na 
3 godziny. Po upływie tego czasu z komory wewnętrznej naczyńlka po
bi,era się pipetą 1 ml roztworu (połowę zawartości komory wewnętrznej), 
przenosi do cylindra z doszlifowanym korkiem pojemności około 80 ml, 
uzupełnia wodą do 10 ml i oznacza HCN met,odą wyżej opisaną, odczy
tując wyniki z krzywej wzorcowej. Otrzymaną ifo,ść ~tg HCN mnoży się 
przez 2. 

Wykonano 9 oznaczeń, uzyskując odzyskiwalność od 85'0/o do 97°/o (dwa 
wyniki wynosiły 102,5'0/o i 10510/o). Średnio 94,710/o. 

Na podstawie otrzymanych wyników uznano, że w ciągu 3 g,odzin dy
fuzja nie zachodzi całkowicie i w rn,.stępnych doświadcz,eniach pozo.sta
wiano próby na noc (około 20 godzin). Otrzymano odżyskiwalność od 
96,67-103,010io - wykonując 11 oznaczeń. Średnio 99,70/o. 
Wychodząc z założenia, że ilości cyjanków, jakie mogłyby znaleźć si<; 

w żywności, będą minima'lne, uznano, że standardowe naczyńka Conwaya 
będą za małe, ponieważ do badania należy użyć dużych ilości materiału 
doświadczalnego. 

Opierają·c się na •pracy Marsdena (36), który oznaczał HCN w tkance 
ryby, zastosowano następującą modyfikację standardowych naczyniek 
Conwaya: Jako komora zewnętrzna służy płytka Petriego o średnicy 
11,5 cm i wysokości 2 cm ze starannie oszlifowaną krawĘdzią, !komorę 
wewnętrzną stanowi mała płytka Petriego średnicy 4,5 cm i wysokości 
1,2 cm, której dno ,przy'kleja się po.śr'odku duż•e.i płytki żółtą wa,zelina . 
Wazelina musi szczelnie p,okryw:ać powierzchnię styku obu płytek, ażety 
nie tworzyły się komory powietrzne, nie jest jednak wskazane, a'by było 
jej zbyt dużo. Płytkę należy po posmarowaniu mo·cno docisnąć, a nad
miar wazeliny u1sunąć za pomocą bibuły. Całość przykrywa płytka szkl2-
n.a, doszlifowana dokładnie do krawędzi duże.i .płytki. Powierzchnię szli
fów :smaruje się wazeliną. Płytkę .przykrywającą należy mocno docisnąć 
i obciążyć ciężarkiem, aże1by szczelnie przylegała. W celu uniknięcia 
ewentualnych dużych wahań temperatury zestaw nakrywa się szklanym 
kloszem (ryc. 2). 
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Ryc. 2. Zmodyfikowane naczyńko Conwaya. 

Przydatność wyżej opisanego zestawu wypróbowano na serii roztwo
rów wzorcowych. W kolejnych próbach do komory zewnętrznej doda
wano różne ilości wody, a poza tym w celu przekonania się, po jakim 
czasie następuje całkowita dyfuzja, przetrzymywano płyny badane w Z€

stawach różną ilość •godzin. 
Po kilkunastu doświadczeniach stwierdzono, że najlepsze wyniki daje 

następujący sposób ,postępowania: do komory wewnętrznej wlewa się 
pipetą 8 ml 0,1 n NaOH, do kom01ry zewnętrznej 7,0 ml wody destylowa
nej. Różnica :poziomów między powierzchnią płynu w komorze zewnętrz-' 
nej a krawędzią !komory wewnętrznej nie powinna być większa niż 0,3 cm. 
Większa różnica pozi:omów powoduje duże straty na skutek utrudnionej 
dyfuzji •cyjanowodoru. Zestaw nakrywa się płytką, po czym przez pozo
stawioną małą szczelinę dodaje się roztwór wzorcowy B w il-ości ,odpo
wiadającej 1,0; 2,0; 4,0; 6,0; 8,0; 10,0 µg HCN. Z drugiej strony zestawu 
wlewa się do komory zewnętrznej 4 ml 10-0/0 H2S04 o temp. 30°. P,o szczel
nym dodśnięciu płytki przykrywającej obciąża się ją , miesza płyn, po
ruszając naczyńko ruchem obr-otowym i pozostawia na n oc w temp. 
pokojowej. Równocześnie przygotowuj,e się w ten sam sp:osób ślepą próbę 
- bez dodatku płynu wzorcowego. 

Nastę,pnego dni.a wykonuje się eznaczenie, pobierając z komory we
wnętrznej 4 ml płynu. Dalszy sposób postępowania p:odany jes t wyżej 
przy opisie ,przygotowywania krzywej wzorcowej. 

Wyniki podane są w tabeli. 
Dokonano oceny statystycznej wyników. Oblkzenia wyka·zały, że 

z prawdopodobieństwem 0,95 mnżna się spodziewać, że metoda może dać 
najwyżej ok. 4,5°/o błędu. 

kby przekonać się, czy Haść 8 ml 0,1 n NaOH i czas dyfuzji są wy
starczające do całkowitego pochłonięcia większych ilości HCN oraz, czy 
pH środowiska jest odp:owiednie - dodano w sposób podany wyżej roz
twór wzorcowy w i'1ości odpowiadającej 50 i 80 ,µ.g HCN. 

Wykonano 4 .próby otrzymując odzyskiwalność od 95,4 do 102,41ł/o. 

Ponieważ uzyskane wyniki wykazały, że dyruzja zachodzi ilościowo , 
przystąpiono do sprawdzenia metody na ,produiktach żywnościowych przy
gotowanych z owoców, w których połączenia cyjanowodoru występują 
jako składnik naturalny. Do produktów tych dodawano roztwory wzor-
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Nr próby I 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 ----
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 
- - --- ------ ·-

Dodano HCN 
w µg 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

1,00 

2,00 

2,00 

2,00 

2,00 

2,00 

2,00 

4,0Q 

4,00 

4,00 

4,00 

4,00 

4,00 

4,00 

4,00 

5,00 

6,00 

6,00 

6,00 

6,00 

6,00 

6,00 

6,00 

6,00 

6,00 -----.. --

8,00 

8,00 

8,00 

8,00 

8.CO 

10,00 

10,00 

10,00 

10,00 
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Ta.bela. I 

·- -

I Wyk~t~/ICN~--c] --()d;~i~~lno-ść- - -

I 

I 

0,95 

0,93 

1,00 

1,00 

0,98 

1,00 

2,05 

2,05 

1,92 

2,00 

1,94 

2,00 

3,80 

3,90 

4,06 

3,98 

3,86 

4,00 

3,90 

3,90 

95,00 

93,00 

100,00 

100,00 

98,00 

100,00 

102,50 

102,50 

96,00 

100,00 

97 00 

100,00 

95,00 

97,50 

101,50 

99,50 

96,50 

100,00 

97,50 

- ------ --- , _ ___ _ 9_7'--,50 _ _ _ _ 

4,96 
-·-•-- ----- ----- ·--

5,75 

6,00 

5,95 

5,70 

6,10 

5,95 

6,10 

5,88 

5,ą6 
------ ---------· 

7,80 

8,05 

7,60 

7,eo 

7,8;) 
- - . 

9,85 

10,05 

9,64 

9 .65 
-- - -·-··-·-·-·· 

~ 

- --1- - - - 99,20 _ _ _ 

95,80 

100,00 

99,16 

95,00 

101,66 

99,16 

101,66 

98,00 

99.33 --- - - --- -- ... ______ _ 
97,50 

100,62 

95,0 J 

97,!50 

97,S O 

98,50 

100,50 

96,40 

96,50 
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oowe o znainej zawartości HCN. Były to następujące kompoty: renklodowy, 
morelowy, śliwkowy {węgierki, mirab€le), czereśniowy, ,śliwki w occie, 
sok wiśniowy konse-rwowany i niekonserwowany SO2, spirytus śliiwko
wy i Wino z wiśni z pestkami domowej roboty. 

PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU DO BADAŃ 

W -ce-lu uzy:skania jednorodnego materiału do badania z produktów 
o niejednolitej konsystencji, jakimi są kompoty i ·śliwki w occie, owoce 
po wyjęciu pestek homogenizowano z niewielkim dodatkiem zalewy, np. 
kompoty w homogenizatorze (Atomix MSE London) przez 2 minuty 
i otrzymaną papkę mieszano z pozostałą ilością zalewy. W przypadku ma
łej ilości zalewy h001ogenizowano całość, np. śliwki w occie. Spirytus, 
wino i sok, jako produkty jednolite, ,pdbierano bezpośrednio .po uprzed
nim wymieszaniu. 

Przygotowywano różne odważki i pobierano do OZ'naczenia różne ilości 
płynu absorbującego z naczyńka wewnętrznego. Postępowano dlatego 
w ten sposob, aby w płynie absorbującym (8 ml 0,1 n NaOH w komorze 
wewnętrznej) zawartość HCN wynosiła tyle, żeiby przy minimalnym po
braniu do oznaczenia, np. 0,5 ml ilość HCN mieściła się w granicach 
od 0,5 do 5,0 µg. 
Odważony produkt wlewano do zewnętrznej komory zestawu, popłu

kując zlew.kę wodą destylowaną w takiej i:lości, aby różnica poziomów 
między ,powierzchnią płynu w komorze zewnętrznej, a krawędzią ko
mory wewnętrznej nie była większa niż 0,3 cm i dołączano popłuczyny 
do produktu bada1nego do 'komory zewnętrznej. 

Na serii kompotów wyprodukowanych w letnich miesiącach 1959 roku 
oraz śliwkach w occie sprawdzono odzyskiwalność, dodając znane ifośei 
HCN do prób shomogeniz,owanych, równocześnie wykonując w tych 
samych warunkach doświadczalnych ślepą ,próbę z każdego produktu. 
Otrzymano odzyskiwaln()ŚĆ od 95 do 105il/o, wykonując 23 oznaczenia 
kompotów i 4 śliwek w occie. 

Aby przekanać się czy w czasie homageniz,owania .próby badanej nie 
będą następowały duże straty HCN, przed homogenizowaniem dodano 
do kompotu czereśniowego znaną ilość cyjanowodoru. Odzyskiwahiość 
wynosiła od 95 do 104JO/o '(wykonano 6 oznaczeń). 

Następnie wykonano omaczenie na 2 sokach wiśniowych, soku nie
konserwowanym SO2 (dombwym) i soku z przetwórni konserwowanym 
SO2 '(zawierają:cym 15 mg SOilO0 g), dodając znane ilości cyjanowodoru. 
Przy soku domowym odzysikiwa'lność wynosiła średnio 951°/o, a ,przy soku 
konserwowanym SO2 otrzymano bardzo małą odzyskiwalność, np. przy 
dodatku 4 ~~g HCN na odważkę 70 g soku - nie wykryto w ogóle, HON; 
przy 6 ~Lg_;0,85 µg; ,przy 8 µg--0,74~Lg. 

Wyniki nasze .potwierdziły dane z .piśmiennictwa, że przy metodzie 
benzydynowo-pirydynowej przeszkadza1ją związki redukujące (35), szcze
gólnie lotne takie •jak S02 , które razem z HCN dyfundują do ,płynu absor
bującego, chociaż wg niektórych autorów „dbrólJka" wodą ibramową i arse
ninem sodu eliminuje tego rodzaju wpływ. 
· W ten sam sposób przebadano domowe wino wiśniowe, spirytus śliw
kowy oraz spi;rytus rektyfikowany o różnych procentowych zawartiościach 
alboholu (150/o, 3-0il/o, 4510/o, 600/o). Na podstawie kilkudziesięciu oznaczeń 
okazało się, że przy spirytusie błąd oznaczenia wynosi od 16~/o do 300/o 
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i zależy od procentowej zawa,rtooci alkoholu tzn. im wyżsZ€ st~żenie 
a1koho1u, tym większy błąd; przy winie, które zawierało bal'dzo mało 
al:koholu, błąd wynosił od 6 do 12j)/o. 

Przypuszczalnie błędy te są spowodowane :następującymi ,czynnikami: 
po ,pie,rwsze - alkohol ety:lowy jako substancja lotna dyfunduje raZ€m 
z cy,janowodorem do płynu a'hSOTibującego, zwiększając jego objętość, po 
drugie - a 1Lkohol etylowy przechodzi do barwnej warstwy alkoholu 
n-butylowego rozcieńczając ją, po trzecie - wg piśmiennictwa (3·5) alko
hol etylowy jako środek redukujący .przeszkadza w powstawaniu zwią?Jku 
bromocyjanu w momencie bromowania. 
Wychodząc z założenia, żę dotychczas stosowana do oznaczania cyja

nowodoru w wódkach metoda .argentometryczna nie jest w stanie wy
kryć 3 mg HCN/l wódki {dopusz.cza:lna wg normy granica zawart<Jści 
HCN dla większości wódek z ,pestkowców), zastosowana .przez nas metoda 
benzydynowo-pirydynowa pomimo otrzymanych strat wydaje się być 
k,orzystna. Ilość 3 mg HCN/1 wódki z uwagi na czułość sitosowanej m e
tody jest tak duża, ·że do oznaczenia wystarczy pobrać 5-10 m1 wódki 
rozcieńczając ją do pożądanej objętości około 70 ml wodą. Przy takim 
rozcieńczeniu wódki błąd oznaczenia nie przekracza 10'0/o. 

Jakkolwiek ·nie należy się spodziewać w produktach żywnościowych 
obecności związków takich, jak żeilaz.ocyjanki i żelazicyjanki, które r-o z
kład:ając się w si-lnie kwaśnym środowisku mogłyby zwiększać zawartość 
cyjanowodoru :- to jednak licząc się z możliwością stosowania do 'klaPO
wania win żelazocyjanku potasu, na co 2Jezwa'la ustawa winiarska z 1948 r. 
(43), przebadano wpływ tych związków. 

żelazocyjanek .potasowy dodano do wody w i'J.ości 20, 100 i 200 ~lg 
w przeliczeniu na HCN i wykona:no dyfuzję w sposób podany wyżej , 
wykrywając tyllm przy dodatku 200 µg-0,2 ii g HCN. 

Żelazicyjanek potasowy dodano w takich samych ilościach , wykrywc1 -
jąc: ,przy 100 ~Lg - 1 µg, przy 200 µg - 1,5 µ,g HCN. 

Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że wpływ żelazc 
cyjanków i żelazicyjanków w tych warunkach doświadczalnych jest nie
znaczny. 

WNIOSKI 

1. Zastosowana kolorymetryczna metoda benzydynowo-pirydynowa po
zwala wykryć w bada,nych próbach ilości cyjanowodoru od 0,5 do 5,0 ~l g. 
Powstała ska'la barw, trwała przez kHka godzin daje możność wizualnego 
porównania .prób, oo ma duże znacZ€nie ,przy analizie rutynowej. 

2. Cy,janowodór wyodrąbnia się z materiału doświadczalnego za pD·· 
mocą mikrodyfuzji w zmodyfikowanych naczyńkach typu Conwaya. 

3. Ocena statystyczna metody wykazała, że może ona dać najwyże j 
4,516/o 'błędu z prawdopodobieństwem 9510/o. 

4. W sokach owocowych z pestkowców konserwowanych S02 , metodą 
benzydynowo-pirydynową nie da się oznaczyć cyjanowodoru. 

5. ;Przy oznaczaniu wódek błąd wynosi od 16'0/o do 301l/o i zależy od 
p_rocentowej zawartości arkoholu. 

6. Stwierdzono, że w,pływ żelazocyijanku i żelazicyjanku potasu w d ::1 -
nych warunkach doświadczalnych jest minimalny. 
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* 
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Panu , Prof,esorowi Doktorowi Aleksandrowi Grużewskiemu uprzejmie dziękuje

my za cenne wskazówki ·i ·pomoc przy statystycznym opracowaniu wyników. 
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H. p i C k a C z, H. M a z u r 

DETERMINATION OF MINUTE AlVIOUNTS OF CYANIDES 

Sum mary 

The bcnzidine-pyridine colorimehic method was used for cyankl,e determination 
when pr,esent in minute amounts. The method is ba1s,ed on orange color complex 
formation by bromocyanartc and benzidine-pyridinc reagent. Ex:t"inction was mea,sured 
on P-ulfrich colorime,ter, using fi1,ter No. 6 and 20 mm cuvette. The method allows 
to determine 0.5 to 5.0 µg of HCN in the sample. 

StabiHty of the color complex over f.ew hours allows for visual compari-sson 
with standard se!'ies whart cou'ld be important in routine analys,es. 

Cyanate wa1s separated from the s-amplc by microdi.ffusion method using mody
fied Conway's glass units. SuitaibiHty of the mebhod was .c'hecked on wat•er standard 
cyanate solutions and fuU absorption was found to itake pl,ace d'llring 20 hours. 
Standard error of estima,tion did not exceed 4.50/o. 
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Next, s,tandard!s were added ito food products conta:ining cyanide compounds as 
natuml constiituents. Recov,ery amoun1ted to 95-105'0/o but diminished to 7fi'/o when 
food produat contained remarlmlble amounts of ·eithianol or 1even dropiped to f/J/o 
when S02 was presenit. Potassium f.errocyan1de and ferricyanide 'showed no inter
ference with HCN determination. 
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