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Procedure for quantitative determination of the Cyclamate (E-952) by a direct ionometric method with ionselective electrode (ISE) has been developed. The electrode is reversibly selective to the product of Cyclamate
decomposition - cationic complex of cyclohexene sulfamic acid with barium ions. Electrochemical sensor with
Polyvinylchloride membrane having an ionic associate of cyclohexene sulfamic acid with barium ions and
12-molybdophoshoric acid as ion exchanger is proposed. It has been experimentally studied the influence of
membrane composition and preparation procedure on electroanalytical characteristics of electrode, such as:
electrode function, slope, linearity range, pH. The possibility of quantitative determination of the cyclamate in the
food additive E-952 and other industrial products using the developed ISE is demonstrated. The method meets
all the requirements of modern analysis - simple, safe and inexpensive, sufficient precise, sensitive and selective.
Sensor response time doesn’t exceed 50 s, and long membrane life (35-55 days) allows to perform analysis
without replacement of the membrane. By means of sensor it is possible to determine Cyclamate in solutions
containing 10-5 ‒ 10-2 mol/l with relative standard deviation less than 2.3 %. ( - μ) 100 % / μ < RSD.
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Опрацьована методика здійснення кількісного визначення Цикламату (E- 952) методом прямої йонометрії
за допомогою йон-селективного електроду (ISE), котрий оборотний до продукту Цикламату –
катіонного комплексу циклогексенсульфамінової кислоти з барій йонами. Запропонована ПВХ мембрана
з йонним асоціатом циклогексенсульфамінової кислоти з йонами барію та 12-молібдофосфорною
кислотою. Експериментально вивчений вплив різних факторів на характеристики електроду. Показана
можливість здійснення кількісного визначення цикламату в харчовій добавці Е-952 та інших промислових
виробах з використанням розробленого електроду. Спосіб відповідає усім вимогам сучасного аналізу
- простотий, безпечний та недорогий, достатньою точний, чутливий та вибірковий. Час відгуку
датчика не перевищує 50 с та тривалість життя мембрани (35-55 днів) дозволяє проводити визначення
без заміни. Тривалість сенсорної відповіді не перевищує 50 с і мембранне життя (35-55 днів) дозволило
провести визначення без заміни. За допомогою сенсора можна визначити цикламат у розчинах з
концентрацією 10-5 ‒ 10-2 моль/л. RSD < 2.3 %. ( - μ) 100 % / μ < RSD.
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Cyclamate - low-calorie sweetener [1, 2] is sweeter
than sucrose 30 times. Used in food and beverages
and the manufacture of diabetic products. Unlike
other sweeteners it can be used in the manufacture
of food products, requiring additional heat treatment
due to resistance to light, temperature and acidity. The

structural formula of sweetener cyclamate (cyclohexylamine - N - sulfonic acid) is as follows:
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