
In solutions obtained after destruction, the polarographic method 
can well be carried out as well. However, this is not quicker and not more 
accurate, although somewhat less sensitive than the photometric method.

PROCÉDÉS RAPIDES POUR LE DOSAGE DES MÉTAUX DANS LES 
DENRÉES ALIMENTAIRES AVEC DES SUBSTANCES FORMANT 

DES COMPLEXES VI. DOSAGE DE L’ÉTAIN.
P. Spanyár et J. Kévéi

Les auteurs ont étudié les méthodes servant ä déterminer la teneur 
en étain dans les denrées alimentaires et ont établi les faits suivants.

Dans les jus de fruits, ainsi que dans le ces des conserves de tomates 
a  concentration n’axcédant pas 30%, c’est la méthode polarographique 
sans tractement destructif préalable qui donne le plus vite des résultats de 
toute confiance.

S’il suffit de déterminer la valeur limité pour l’étain avec une précision 
de +10%, la méthode ä comparateur préconisée paries auteurs convient 
bien pour toutes les denrées alimentaires.

La méthode au violet de pirocatéchine modifiée par les auteurs est 
aussi á recommander.

La méthode polarographique peut aussi servir dans le cas des solution 
obtenues par la destruction préalable de la matiere organique. Mais се 
procédé n ’est ni plus rapide, ni plus précis que la procédé photométrique, 
par contre il est un peu moins sensible.
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Kovács István vajmester, műszaki előadó a Szeged Városi Minőség- 
vizsgáló Intézetben munkatársunk, közel 40 éves szolgálat után, hosszas 
szenvedés után 1960. december 28-án Szegeden elhunyt.

Hódmezővásárhelyen született s a kisbéri szakiskolában nyert képesítése 
u tán  állami szolgálata előtt 1917 —1941 között a tejiparban dolgozott.

Egyéniségét lankadatlan ügy buzgalom és munkájában tanúsított 
mindenkori szigorú lelkiismeretesség, hosszas gyakorlaton alapuló szak
értelem és szeretetreméltóság jellemezte. A tej- és tejtermékhamisitások 
felfedezése és hivatalból üldözése igazi szívügye volt. De az általános élel
miszervizsgálatok laboratóriumi munkája során is mindenkor készségesen 
segítő munkatársnak bizonyult.

Egyéniségének jellemzésénél nem felejthetjük el melegszívűségét, 
önzetlen segítségnyújtását bármely munkatársával szemben.

Kovács Istvánra mint kiváló szakmunkásra és szeretetreméltó bará
tunkra mindenkor szeretettel fogunk visszaemlékezni.
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