
Hamuoldatok káliumtartalmának meghatározása 
közvetett, voltametriás titrálással

S I S K A  E L E M É R
Megyei É lelm iszerellenőrző és Vegyvizsgáló In téze t, S zékesfehérvár

Korábbi munkánkban (1) már beszámoltunk növényi hamuoldatok kálium
tartalmának nátrium-tetrafenil- borát oldattal történő amperometriás meghatá
rozásáról. A javasolt módszer gyors és viszonylag jól reprodukálható eredménye
ket szolgáltat. Azonban a meghatározáshoz alkalmazott 5 — 7 pH-ju nátrium- 
tetrafenil-borát oldat viszonylag gyorsan bomlik, ezért mérés előtt mindig be kell 
állítani, vagy frissen kell készíteni. Másrészt a módszer reprodukálhatósága 
0,01 mól/l-nél kisebb koncentrációjú oldatok mérése esetén a kálium-tetrafenil- 
borát viszonylag nagy oldhatósága (oldhatósági szorzat 2,25— 10~8) miatt erősen 
romlik. Ezért kis koncentrációjú kálium oldatok mérése esetén a közvetett mérő
módszereket célszerű alkalmazni.

Az irodalomban több módszer is ismert a kálium közvetett meghatározására 
vizuális végpontjelzéssel a kipreparált kálium-tetrafenilborát acetonos oldatában 
a káliummal ekvivalens tetrafenil-borát mérése, vagy ismert mennyiségű mérő
oldattal történő leválasztás után a reagens felesleg mérése alapján. Ezen módsze
rek általában az ezüst és tetrafenil-borát közti reakción (2 -6) néhány esetben 
szerves nitrogéntartalmú vegyületek és a tetrafenil-borát közti reakción alapul
nak (7 — 8). Utóbbi módszerek azzal az előnnyel is járnak, hogy halogéntartalmú 
oldatok káliumtartalmának mérése is elvégezhető a reagens felesleg mérése 
alapján. A nátrium-tetrafenil-borát és higany (II) vegyületek közti reakciók 
alapján is dolgoztak ki kálium mérési módszereket (9). Azonban ezen módsze
rek csak 0,01 n méretben szolgáltatnak jól reprodukálható eredményeket. 
A fenti módszerek végpontindikációja számos esetben megvalósítható elektro
kémiai (amperometriás, vagy potenciometriás) úton is (10—12). így a mérhető 
tetrafenil-borát koncentráció 10~3— 10~5 mól/1 is lehet egyes módszereknél.

A tallium (I) nátrium-tetrafenil-boráttal, az ezüsthöz hasonlóan, vízben és 
szerves oldószer- víz elegyekben fosszul oldódó csapadékot képez. A tallium 
(I) — tetrafenil-borát oldhatósági szorzata 10-14 vizes közegben. így lehetőség 
van kis mennyiségű tallium (I) és nátrium-tetrafenil-borát, vagy a nátrium- 
tetrafenil-borát oldat felesleg mérése alapján kálium közvetett meghatározá
sára.

Pungor és Siska ezen reakció, valamint a nátrium-tetrafenil-borát elektro- 
aktivitása alapján voltametriás titrálási módszereket dolgozott ki tallium (I) 
meghatározására (13).

Ismeretes, hogy lúgos közegben a tallium (I) ionok is elektroaktivak grafit
elektródon. Olson és Adams (14) szénpaszta elektródon, Pungor és Szepesváryné 
(15) szilikongumi alapú grafitelektródon vizsgálták a tallium (I) elektroaktivi- 
tását; 1,0 mól/1 nátrium-hidroxidban+ 0,32 Volt, 0,1 mól/1 nátrium-hidroxidban 
+ 0,20 Volt adódott a féllépcsőpotenciál értékére telített kálium-klorid kalo-
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7. ábra. T a llium (I) v o ltam e triá s  görbéje  nyugvó o ld a tb an
ta lliu m (I) koncen tráció ja : 1 ,5— 10 mól/1 
a lap o ld a t: 0,1 mól/1 n á trium -h id rox id
m érőelek tród : szilikongum i a lapú  g ra fite lek tró d  felülete: ~ 0 ,3  cm 2 
referencia e lek tród : 0,1 mól/1 kálium -k lorid  kálóm éi e lek tród  
polarizáló  sebesség: 0,5 V olt/m in

mel elektródhoz képest szénpaszta, illetve szilikongumi alapú grafitelektródon. 
A tallium (I) elektroaktivitásán és a tallium (I) és a nátrium-tetrafenil-borát 
közti reakción alapszik a Pungor és Siska által tallium (I) közvetlen és kálium 
közvetett mérésére kidolgozott voltametriás titrálási módszer (16). A szerzők 
által javasolt módszerrel 2-10~3 mól/1 koncentrációjú minimum 0,4 mg kálium 
jobb, mint 1%-os reprodukálhatósággal meghatározható.

Ezen munkánküan a Pungor és Siska által kálium közvetett voltametriás 
titrálására közölt módszer (16) alkalmazását mutatjuk be élelmiszerek és mező- 
gazdasági termékek kálium tartalmának meghatározásására. A meghatározáso
kat ezen anyagok hamujából végezzük.

Kálium meghatározása hamuoldatokból
A vizsgálathoz a minta várható kálium tartalmától függően 40-50  mg 

hamut 50 kcm-es mérőlombikba mérünk és 5 kcm 0,5 mól/1 salétromsavat 
adunk hozzá. Ha a vizsgált minta szilikáttartalmú (1) szerint járunk el.

Alkalmazóit eszközök:
Radelkis gyártmányú OP —402 típusú Dead-stop titrimétcr vagy Radelkis 

gyártmányú OH-102 típusú polarográf
Radelkis gyártmányú OP —912 típusú mágneses keverő 
Szilikongumi alapú grafitelektród (15, 17) 
geometriai felülete: 0,3 —0,5 cm2

0,1 mól/1 kálium-klorid kálóméi referencia elektród, nátrium-nitráttal telített 
agar-agar áramkulcs
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2. ábra. T allium (I) v o ltam etriá s  görbéje in tenzíven  k ev ert o lda tban  
ta lliu m (I) koncen tráció ja : 5.10 _3 mól/1
alapo ldat, m érőelektród , referencia e lek tród  polarizálósebesség: lásd 1. áb ra

Alkalmazott oldatok:
5-10~2-n lúgos nátrium-tetrafenil-borát oldat 
2,5-10~3-n tallium (I)-nitrát oldat.
0,1 mól/1 és 1,0 mól/1 nátrium-hidroxid
~5-10~2 n lúgos nátrium-tetrafenil-borát oldat készítése.
Mintegy 8,6 g nátrium-tetrafenil-borátot körülbelül 100 kcm 0,1 mól/1 

nátrium-hidroxidban oldunk, hozzáadunk 0,5 g alumínium-acetátot és az oldatot 
10— 15 percig állni hagyjuk, majd Schleicher-Schüll 5892 szűrőpapíron 500 kcm-es

/- t --- + --- +---- +----  +-----h

50 100 t[%]

3. ábra. 10 ~3 mól/1 n á triu m -te tra fen il-b o rá t o ldat v o ltam e triá s  t itr á lá s i görbéje -
a lapo ldat +  0,1 mól/1 n á trium -h id rox id  
in d iká to re lek tród : szilikongum i a lapú  g ra fite lek tró d  
referencia e lektród: 0,1 mól/1 kálium -k lorid  kálóm éi e lektród  
polarizáló feszültség: + 0 ,4 0  Volt a referencia e lek tródhoz képest
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mérőlombikban szűrjük és 0,1 mól/1 nátrium-hidroxiddal 500 kcm-re töltjük fel. 
Az így kapott mérőoldat faktorát tallium (I) — nitrátra állítjuk be a nátrium- 
tetrafenil-borát felesleg mérésére leírt mérőelrendezéssel. A mérőoldatot műanyag 
edényben tároljuk.

A kálium leválasztása

A vizsgálandó hamuoldathoz 5 kcm 0,5 mól/1 nátrium-hidroxidot és egy 
csepp 1%-os alumínium-nitrát oldatot adunk, 10 kcm 0,05 mól/1 lúgos nátrium- 
tetrafenil-borát oldat hozzáadása után desztillált vízzel jelig töltjük a mérő
lombikot. 10—15 perc állás után a lombik tartalmát Schleicher— Schiill 589:i 
szűrőpapírra töltjük.

A nátrium-tetrafenil-borát felesleg voltametriás titrálása konstans feszültség
mellett

A szürlet 5 kcm-éhez 10 kcm 0,1 mól/1 nátriumhidroxid oldatot adunk. 
A Dead-stop titriméterhez, vagy polarográfhoz csatlakoztatjuk a mérendő oldatba 
helyezett grafitelektródot és az oldattal áramkulcs által összekötött kálóméi 
elektródot, s az indikátorelektród potenciálját+ 0,40 Volt-ra állítjuk az össze
hasonlító elektródhoz képest.

Ezután 0,0025 n tallium (I)-nitrát mérőoldattal konstans fordulatszámú 
keverés mellett titráljuk a vizsgálandó oldatot.

Az összetartozó ml és áramerősség értékek alapján megszerkesztjük a volta
metriás titrálási görbét, melynek alapján az ekvivalenciapont meghatározható.

A fentiek szerint vizsgált hamu kálium tartalma százalékban kifejezve az 
alábbiak szerint számítható

(50 -/-2 ,5a) -39,102

ahol: f  a 0,05 n nátrium-tetrafenil-borát oldat faktor
a a 0,0025 n tallium (I)-nitrát fogyás visszatitráláskor (kcm) 
b a bemért hamu tömege (mg)

7. táblázat

Kálium mérés reprodukálhatóságának vizsgálata

Tej Szálas tak a rm án y Fogas halhús

mg К / 
100 ír g

eltérés a közép
értéktő l mg К;+ / 

100 mg
eltérés a közép

értéktő l m gK + / 
100 mg

eltérés a közép
értéktő l

ham  u mg °o ham u mg ham u mg 0/0

19,90 -0 ,2 5 -  1,24 21,23 -0 ,2 6 -  1,21 23,12 -0 ,2 3 -0 ,9 9
19,95 -0 ,2 0 -0 ,9 9 21,32 -0 ,1 7 -0 ,7 9 23,19 -0 ,1 6 -0 ,6 9
20,02 -0 ,1 3 0,65 21,42 -0 ,0 7 - 0 ,3 3 23,30 -0 ,0 5 -0 ,2 1
20,12 -0 ,0 3 - 0 ,1 5 21,45 -0 ,0 4 -0 ,1 9 23,32 -0 ,0 3 - 0 ,1 3
20,15 0,00 0,00 21,52 +  0,03 +  0,14 23,35 0,00 0,00
20,25 4-0,10 +  0,50 21,55 +  0,06 +  0,28 23,40 +  0,05 +  0,21
20,28 + 0,13 + 0,65 21,58 +  0,09 +  0,42 23,45 +  0,10 +  0,43
20,32 + 0,17 +  0,84 21,63 + 0,14 + 0,65 23,45 +  0,10 +  0,43
20,35 +  0,20 + 0,99 21,70 + 0,21 + 0,98 23,61 +  0,26 +  1,11
átlag szórás szórás átlag szórás szórás állag szórás szórás
mg mg 0 mg mg о/ mg mg 0//0

20,15 0,16 6,79 21,49 0,14 0,65 23,35 0,14 0,60
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2. táblázat

Kálium mérés pontosságának vizsgálata az additív módszerrel

eredeti m inta

mg/100 rrg  ham u 

hozzáadott

Összesen
talá lt

E ltérés a 
szám íto ttó l

relatív  
eltérés %

20,15 11,73 31,88 31,52 -0 ,3 6 -  1,13
20,15 11,73 31,88 32,05 + 0,17 +  0,53
20.15 11,73 31,88 32,09 + 0,21 +  0,66
21,49 11,73 33,22 33,25 + 0,03 + 0,09
21,49 11,73 33,22 33,41 + 0,19 + 0,57
21,49 11,73 33,22 33,43 + 0,21 + 0,63
23,35 11,73 35,08 34,95 -0 ,1 3 -0 ,3 7
23,35 11,73 35,08 35,21 + 0,13 + 0,37
23,35 11,73 35,08 35,41 +  0,33 + 0,94

Kísérleti eredmények és értékelése
A kálium lúgos nátrium-tetrafenil-borát oldattal történő leválasztását elő

ször Schall (7), majd Halász és Pungor (8) alkalmazta, melynek előnye, hogy 
rövid idő után jól szűrhető csapadékot kapunk. Pungor és Siska vizsgálatai sze
rint (18) a lúgos közeg a kálium-tetrafenil-borát oldhatóságát nem növeli. Méré
seik szerint a kálium-tetrafenil-borát oldhatósága a vizsgált 2,8 — 11,7 pH inter
vallumban konstans és értéke (1,45 + 0,04) • 10-4 mól/1 (18). így a kálium nát
rium-tetrafenil-borát oldattal történő leválasztásához előnyösebb a lúgos közeg, 
mint az általánosabban alkalmazott 4 - 7  pH-jú közeg. A leválasztáshoz alkal
mazott lúgos nátrium-tetrafenil-borát oldat előnye az is, hogy a mérőoldat készí
tését követő néhány nap után a mérőoldat hatóanyagtartalma mintegy 30 napig 
gyakorlatilag nem változik, ellentétben a savas, vagy semleges nátrium-tetra
fenil-borát mérőoldattal (16).

A visszatitráláshoz alkalmazott tallium (I)-nitrát mérőoldat előnye, hogy a 
hamuoldatokban jelenlevő klorid-ion a meghatározást nem zavarja. Ez azzal 
magyarázható, hogy a tallium(I)-klorid oldhatósága 5 nagyságrenddel magyobb 
mint a tallium-tetrafenil-boráté.

Felvettük a tallium (I) voltametriás görbéjét nyugvó (1. ábra) és intenziven 
kevert oldatban (2. ábra) szilikongumi alapú grafitelektródon. A görbék felvéte
lét OH -  102 típusú Radelkis gyártmányú polarográffal végeztük. A 2. ábra 
alapján megállapítható, hogy a voltametriás határáram 0,3 — 0,55 Volt feszültség

3. táblázat

Ham uoldatok kálium tarta lm ának mérése voltam etriás titrálással és 
gravim etriás módszerre!

V oltam etriás G rav im etriás Relatív eltérés
Vizsgált m inta titrálással módszerrel

mg К / 100 rrg ham u

tej ................................................... 20,26 20,02 +  1,20
tej .................................................... 20,15 19,95 +  1,00
takarm ány  .................................... 21,49 21,72 -  1,06
salá ta  ............................................. 24,43 24,23 +  0,83
saláta ............................................. 25,49 25,12 +  1,47
salá ta  ............................................. 26,34 26,28 +  0,23
fogas h a lh ú s .................................. 23,35 23,31 +  0,17
ponty halhús ................................ 21,82 21,38 +  2,06
keszeg h a lh ú s ............................... 27,39 27,34 +  0,18
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intervallumban csak kis mértékben változik. A görbe alapján a konstans feszült
ség mellett végzett voltametriás titráláshoz a feszültséget 0,40 Voltra állítottuk
0. 1 mól/1 kálium-klorid kálóméi elektródhoz képest.

A 3. ábra nátriuin-tetrafenil-borát oldat feleslegének mérése során adódott 
voltametriás titrálási görbe látható, melyet a jó értékelhetőség jellemez.

Vizsgáltuk a fentiekben leírtak szerint végzett kálium mérés reprodukálható
ságát és pontosságát. Mérési eredményeinkből számított szórás értékeket az
1. táblázatban adtuk meg.

A mérés pontosságát az additív módszerrel ellenőriztük, melyet a 2. táblázat 
foglal össze. A 3. táblázatban Wütig, Raff és Brotz (19) szerint végzett gravi
metriás mérések eredményeit az általunk javasolt módszer eredményeivel ha
sonlítottuk össze.

A vizsgálati eredmények alapján megállapítható, hogy a javasolt módszer a 
hamuoldatok kálium tartalmának meghatározása során megkívánt reprodukál
hatósággal és pontossággal rendelkezik.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ КАЛИЯ В РАСТВОРАХ ЗОЛЫ 
ПОСРЕДСТВЕННЫМ ВОЛЬТАМЕТРИЧЕСКИМ ТИТРИРОВАНИЕМ

3. Шишка

Пунго и Шишка разработали вольтаметрический метод титрирова- 
ния применяемого при постоянном напряжении для посредственного опре
деления калия. Автор ознакомляет применение этого метода для определения 
содержания калия в растворах золы. Для осаждения калия автор использует 

елочной раствор тетрафенил-борат-натрия. збыток реагента определил 
вольтаметрическим титрированием с и мерительн м раствором нитрат- 
талия (I). Для вольтаметрического титрирования в качестве электрода ин
дикатора применял графитную электроду основы силиконового каучука, 
а в качестве электрода сравнения электроду каломел (хлористой ртути) 
хлорида калия 0,1 мол/л. Самое меньшее количество и меряемого калия О,В 
мг, самая меньшая и меряемая его концентрация 2.10~3 мо /л. Точность 
метода более надежная, чем 1 релятивный %.
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BESTIMMUNG DES KALIUMGEHALTES VON ASCHENLÖSUNGEN 
DURCH INDIREKTE VOLTAMETRISCHE TITRIERUNG

E. Siska

Pungor und Siska haben eine bei konstanter Spannung durchgeführte volta
metrische Titrierungsmethode zur indirekten Bestimmung des Kaliums beschrie
ben. Verfasser bespricht die Anwendung dieser Methode zur Bestimmung des 
Kaliumgehaltes von Aschenlösungen. Er verwendet eine alkalische Natrium- 
Tetraphenyl-Borat — Lösung zur Abscheidung des Kaliums. Der Überschuss 
des Reagenten wird mit einer Thallium (I)-Nitrat Messlösung vermittels volta
metrischer Titrierung bestimmt. Zur voltametrischen Titration verwendet er als 
Indikatorenelektrode eine Graphitelektrode auf Silicongummi-Basis, als verglei
chende Elektrode aber eine 0,1 Mol/1 Kaliumchlorid-Kalomel Elektrode. Die 
geringste messbare Menge von Kalium beträgt 0,8 mg, die geringste messbare 
Konzentration 2.10~3 Mol/1. Die Genauigkeit der Methode ist innerhalb von 
1 rel.%.

DETERMINATION OF THE POTASSIUM CONTENT OF ASH SOLUTIONS 
BY INDIRECT VOLTAMETRIC TITRATION

E. Siska

A voltametric titration method carried out at constant voltage has been 
described by Pungor and Siska for the direct determination of potassium. The 
use of this method for the determination of the potassium content of ash solutions 
is described. An alkaline solution of sodium tetraphenyl borate is applied for the 
precipitation of potassium. Excess reagent is measured by voltametric titration, 
using a solution of thallium(I) nitrate as titrant. For the voltametric titration a 
graphite electrode on silicone rubber base serves as indicator electrode whereas 
a 0.1 mole/liter potassium chloride calomel electrode is used as reference electro
de. The minimum amount of potassium measurable is 0.8 mg, the minimum 
measurable concentration is 2 x l 0 -:i mole/1. The accuracy of the method is 
better than 1 relative %.

DOSAGE PAR TITRATION VOLTAMÉTRIQUE INDIRECTE DE LA 
TENEUR EN POTASSE DES SOLUTIONS DE CENDRE

E. Siska

Pungor et Siska ont décrit une méthode de titration voltamétrique afin 
d’effectuer le dosage du potassium ä voltage constant. L’auteur présente l’appli- 
cation de cette méthode au dosage de la teneur en potassium des solutions de 
cendre. Afin de précipiter le potassium il se sert d’une solution de borate sodium- 
■tétraphénylique. Le dosage de l’excés du réactif s’effectue par titration volta
métrique avec une solution de nitrate de Thallium (I). En tant qu’électrode 
indicatrice il emploie une éiectrode de graphite ä base de caoutchouc de silicone, 
tandis que cehe de référence est une éiectrode de chlcrure de potasse (0,1 mole/l) 
— calomel. La plus faible quantité mesurable de potassium est 0,8 mg, la plus 
faible concentration 2- 10-3 moles/1. L’exactitude de la méthode est d’environ 
1 p. c. relatif.
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