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JÓZEF GÓRALSKI

OZNACZANIE WAPNIA W SUBSTANCJI ROŚLINNEJ 
METODĄ FOTOPŁOMIENIOWĄ PRZY RÓŻNYCH PARAMETRACH

Z Zakładu Żywienia Roślin i Nawożenia SGGW

Możliwość szybkiego oznaczania niektórych pierwiastków, jak potasu, 
sodu i wapnia metodą fotopłomieniową szczególnie w  substancjach roś
linnych, stanowi dużą dogodność w  badaniach chemiczno-rolniczych.

Mineralizowanie substancji roślinnej odbywa się zwykle przy pomocy 
mieszaniny kwasów azotowego, nadchlorowego i siarkowego. Przy spa
laniu „na mokro” temperatura dochodzi tu najwyżej do 350 °C. W prze
ciwieństwie więc do tak zwanych metod klasycznych, w  których mate
riał roślinny spopiela się na sucho, nie następują tu straty związków  
nieorganicznych przez uchodzenie badanych pierwiastków w wyższych 
temperaturach do powietrza, dalej przez adsorpcję na resztkach węgla 
oraz na krzemionce.

Ważną zaletą oznaczania wspomnianych pierwiastków metodą foto
płomieniową jest również fakt, że wystarcza tu znacznie mniejsza ilość 
materiału roślinnego do oznaczeń niż przy tak zwanych metodach kla
sycznych. Tak dla przykładu przy oksydymetrycznym oznaczaniu wap
nia trzeba brać, w  zależności od spodziewanej zawartości wapnia w sub
stancji roślinnej, odważki w  ilości 5— 20  g, podczas gdy przy oznaczaniu 
wapnia metodą fotopłomieniową wystarczają «odważki 1— 3 g. Ma to du
że znaczenie tam, gdzie rozporządza się małymi ilościami substancji roś
linnej, jak w przypadku oznaczania 'wapnia w roślinach zebranych we 
wczesnym Okresie rozwoju, w  korzeniach dtp., zwłaszcza jeśli chce się 
ponadto oznaczać dalsze jeszcze pierwiastki innymi metodami.

Fotometria płomieniowa jest jednak typową metodą względną, co 
należy mieć zawsze na uwadze. Oznaczanie wapnia metodą fotopłomie
niową, w  odróżnieniu od oznaczania potasu i sodu, nie jest jednak pozba
wione pewnych trudności. Na ten temat opublikowano już szereg prac 
[1, 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8 , 9, 10], z których rwynika, że przeszkadzają tu częś
ciowo zarówno niektóre kationy, jak i aniony. G j e m s  i L y d e r s e n
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[3] stwierdzili szkodliwy wpływ glinu w wyciągach glelbowych i radzą 
przy oznaczaniu wapnia usuwanie glinu drogą wytrącania go jako ben
zoesanu.

Obszerniej zajęto się szkodliwym wpływem  fosforu. R i e h m [9] 
stwierdza takie działanie fosforu, nie podaje jednak sposobów usuwania 
tego wpływu. S c h a r r e r  i J u n g  [10] zaobserwowali, że fosfor ob
niża emisję wapnia do pewnej górnej granicy dodawanego fosforu. Auto
rzy ci ;są zdania, że przez dodawanie związków fosforu do badanej sub
stancji eliminuje się o  tyle zły jego wpływ, że w  tych warunkach 
działanie fosforu przebiega w  myśl matematycznej funkcji i pozwala na 
wprowadzenie odpowiednich poprawek. Do podobnych wniosków docho
dzą K ö h n l e i n  i L ü c k e  [5]. L e y t o n  [7] przypisuje szkodliwy 
wpływ fosforu powstawaniu Саз^РО-^Ь, który w słabszym stopniu rea
guje z płomieniem -acetylenowym niż СаСЬ. Autor ten radzi dodawanie 
fosforu w postaci KH2 PO4 w  takiej ilości, fby stosunek P : Ca był węższy 
niż 1 : 2 , i porównywanie wyników z odpowiednią krzywą standardową. 
К r o p i к [6 ] nie otrzymał pożądanych wyników w m yśl zaleceń 
S c h a r r e r a  [10] dla wyciągów glebowych i radzi oznaczać wapń, po 
uprzednim wytrąceniu go szczawianem amonu z dodaniem NH3 , 
а CH3COOH aż do kwaśnego odczynu i rozpuszczanie odwirowanego 
osadu w  10°/o HC1. A d a m s  i R o u s e  [1] stwierdzili, poza ujemnym  
wpływem fosforanów, także wpływ siarczanów, choć wpływ ten był 
słabszy niż wpływ fosforanów.

W celu stwierdzenia, czy i w jakim stopniu odbiegają oznaczenia 
wapnia w  materiale roślinnym metodą fotopłomieniową od wyników  
otrzymanych metodą oksydymetryczną, a więc klasyczną, zanalizowano 
szereg próbek materiału roślinnego na zawartość wapnia, stosując różne 
modyfikacje dla metody fotopłomieniowej. Wyniki porównywano z w y
nikami oznaczania wapnia metodą oksydymetryczną z nadmanganianem  
poitasu jako standardową.

Do analiz wzięto słomę bobiku z doświadczenia wazonowego, w któ
rym prócz podstawowego nawożenia (NPK) dawano zmienne ilości i for
my wapnia. Wapń stosowano w  -postaci węglanu i siarczanu, przy czym 
węglan wapnia stosowano w  ilości odpowiadającej pojedynczej i podwój
nej kwasowości hydroHtycznej, a siarczan w  równoważnej ilości Ca do 
pojedynczej kwasowości hydrolitycznej. Ponieważ w doświadczeniu sto
sowano dwa poziomy wody, ilość kombinacji wynosiła 8 .

Do oznaczeń wapnia metodą oksydymetryczną brano odważki o  cię
żarze 5 g substancji, a do oznaczeń metodą fotopłomieniową odważki 
o ciężarze 1 g substancji.

Wapń metodą oksydymetryczną oznaczono po oddzieleniu krzemionki, 
fosforu, żelaza, glinu i magnezu. Przy oznaczaniu wapnia metodą foto-
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płomieniową postępowano następująco. Spalono 1 g isłomy, 10  m l mie
szaniny kwasów azotowego, nadchlorowego i siarkowego w stosunku ob
jętościowym 7 : 2 : 1  i przenoszono do kolb o pojemności 250 ml. Stoso
wano tu następujące sposoby postępowania:

A. Zmineralizowany materiał przenoszono najpierw przy pomocy 
40 ml 10% HC1 na gorąco, dalej popłukiwano gorącą wodą destylowaną. 
Kwas solny stosowano wychodząc z założenia, że po spaleniu substancji 
pozostaje tylko kwas siarkowy, który z wapniem tworzy siarczan wap
nia. Przez dodanie kwasu solnego w podanej ilości znaczna część wapnia 
przechodzi w  chlorek wapnia. Chciano się więc przekonać, czy i w  ja
kim stopniu wpłynie to na wynik oznaczania wapnia w  fotometrze pło
mieniowym, a więc czy jony Cl i SO4 wpłyną w  różny sposób na w y
nik. Modyfikację tę wprowadzono tym bardziej, że Adams i Rouse [1] 
stwierdzili obniżenie wartości w oznaczeniach wapnia także przez siar
czany.

B. Po zmineralizowaniu materiału roślinnego i oddzieleniu krzemion
ki, fosforu, żelaza i glinu strącono wapń szczawianem amonu, a po od
dzieleniu magnezu rozpuszczono osad gorącym 10% HC1. Postępowano 
więc podobnie, jak przy przygotowaniu do oksydymetrycznego oznacze
nia wapnia, z  tą tylko różnicą, że do rozpuszczania szczawianu wapnia 
użyto kwasu solnego, a nie siarkowego.

C. Postępowano tu w sposób podobny jak opisany pod A , z tym że 
przy przenoszeniu do kolb miarowych dodawano do badanych roztworów  
fosfor w  postaci K H 2 P O 4 . Zawartość fosforu -w słomie bobiku branego 
do tych oznaczeń wahała się w  poszczególnych kombinacjach w  grani
cach od 0,18 do 0,46% P 2 O 5 .  Dodawano więc na podstawie danych z li
teratury po 13 mg P.

D. Ten sposób postępowania różnił się od opisanego pod A tym, że 
zmineralizowany materiał roślinny przenoszono do kolb miarowych tyl
ko wodą destylowaną, a więc bez uprzedniego rozpuszczenia w  gorącym 
10% HC1.

Oznaczeń wapnia metodą fotopłomieniową dokonano na aparacie 
Schuhknecht-Wailbel firmy Zeiss-Jena model III z filtrem Ca 63.

Otrzymane wyniki oznaczeń zestawione są w tabl. 1 . Wyniki dla me
tody oksydymetrycznej są średnimi z trzech oznaczeń, a dla metody fo- 
topłomieniowej z dwu oznaczeń, z tym że za miarodajne przyjęto te w y
niki, których poszczególne odczyty dawały różnice nie przekraczające 
1%. Z przedstawionych liczb wynika, że wyniki najbardziej zbliżone do 
wyników oznaczenia wapnia metodą oksydymetryczną daje sposób B, 
a więc ten, gdzie z roztworu usunięto fûsfor, żelazo, glin oraz magnez. 
Tu wyniki otrzymane metodą fotopłomieniową były na ogół nawet nieco
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wyższe (o 0,4—7,2%) niż wyniki otrzymane metodą oksydymetryczną. 
Tylko w  2 przypadkach były o 1,3% niższe.

Jeśli chodzi o sposoby A  i D, a więc tam, gdzie zmineralizowaną sub
stancję roślinną przenoszono do kolb miarowych najpierw gorącym  
10% HC1, a potem wodą destylowaną, bądź samą tylko wodą, otrzymano 
wyniki niższe niż w  oznaczeniach metodą oksydymetryczną. Wyniki były
0 3,8 do 14,8% niższe dla sposobu A , a więc tam, gdzie do przenoszenia 
użyto najpierw kwasu solnego, a potem wody, a o 1,5 do 17,3% niższe 
dla sposobu D, gdzie do przenoszenia użyto tylko wody destylowanej.

Charakterystyczne jest dla obydwu tych sposobów, że otrzymano na
wet nieco wyższe wartości dla oznaczeń w  tych próbkach, gdzie zawar
tość wapnia była stosunkowe niska. Natomiast w materiale roślinnym  
zawierającym więcej wapnia różnice na niekorzyść oznaczeń fotome- 
trycznych były największe.

Jeśli chodzi o porównanie sposobów A i D, które różniły się jedynie 
tym, że przy sposobie A użyto 40 ml 10% HC1, a przy sposobie D tylko 
wody, to trzeba stwierdzić, że na ogół, poza jednym przypadkiem, otrzy
mano zawsze nieco wyższe wartości dla sposobu D, a więc tam, gdzie do 
przenoszenia użyto tylko wody destylowanej.

Jeśli chodzi o wyniki osiągnięte sposobem C, gdzie dodano do zmine- 
ralizowanego materiału fosfor w postaci KH2PO4 , to dodanie fosforu 
wpłynęło bardzo wyraźnie ujemnie na emisję Ca w płomieniu i otrzy
mane tu wyniki są niższe o 29,8 do 49,4% od wyników otrzymanych 
metodą oksydymetryczną.

Wyniki oznaczania wapnia, otrzymane różnymi sposobami metodą 
fotopłomieniową, nasunęły m yśl zbadania, czy i ewentualnie w  jakim  
stopniu może zaznaczyć się wpływ stosunku ilościowego wapnia do roz
puszczalnika przy oznaczeniach. Dla wyjaśnienia tej sprawy użyto pró
bek słomy z tych kombinacji nawozowych, w których stwierdzono naj
większe różnice w zawartości wapnia między metodą fotopłomieniową 
a oksydymetryczną. Spalono próbki w  sposób podany wyżej, a więc brano
1 g substancji roślinnej i 10 ml mieszaniny kwasów.

Materiał roślinny przenoszono po zmineralizowaniu do kolb miaro
wych na 250 ml, a więc jak poprzednio, oraz do kolb na 100 ml. W ten 
sposób uzyskano roztwory, w  których stosunek ciężaru substancji roślin
nej do Objętości użytego rozpuszczalnika wynosił 1 : 250 lub 1 : 100.

Wyniki podane w  tabl. 1 wykazują pewne różnice w  oznaczeniach 
zawartości CaO w zależności od tego, czy zmineralizowaną substancję 
przenoszono tylko wodą destylowaną, czy też najpierw 10% kwasem  
solnym, a z kolei wodą destylowaną. Toteż w związku ze sprawą ewen
tualnego wpływu stężenia roztworu chciano przekonać się, czy użycie



Zawartość procentowa CaO według różnych metod T a b l i c a  1
CaO content according to different methods

Nawożenie
wapniem

Liming

Metoda
oksydy-

metr.
Oxydi-
metric
method

Metoda fotopłomieniowa — Flame photometric method
A В С D

% CaO

met. oksyd. 
=  100 

oxydimetr. 
meth. =  100

% CaO

met. oksyd. 
=  100 

oxydimetr. 
meth. =  100

% CaO

met. oksyd. 
=  100 

oxydimetr. 
meth. =  100

% CaO

met. oksyd. 
=  100 

oxydimetr. 
meth. =  100

Rośliny podlewane do 45% maks. poj. wodnej gleby —  Plants grown by 45%
of the watercapacity of the soil

Bez wapnia 1,83 2,02 110,4 1,92 104,9 0,95 51,9 2,15 117,4
(no lime)
Cax 2/78 2,38 85,6 2,89 103,9 1,81 65,1 2,30 82,7
Ca2 3,04 2,55 83,9 3,26 107,2 2,02 66,5 2,60 85,5
C aS 04 2,32 2,40 103,4 2,29 98,7 1Л5 50,6 2,55 109,9

Rośliny podlewane do 60% maks. poj. wodnej gleby. — Plants grown by 60%
• of the watercapacity of the soil

Bez wapnia 1,83 1,76 96,2 1,87 102,2 1,05 57,4 1,98 108,2
(no lime)
Cai 2,62 2,40 91,6 2,75 105,0 1,80 68,7 2,57 98,5
Ca2 2,55 2,23 87,5 2,56 100,4 1,79 70,2 2,28 89,4

C aS04 2,23 1,90 85,2 2,20 98,7 1*17 52,5 2,03 91,0

Cai — 12,25 g СаСОз/w azon (per pot), Саг — 24,50 g СаСОз, CaSC>4 — 16,66 g.
A  — substancję roślinną przenoszono HCl i НгО — the w et com busted m atter w as transferred w ith  HC1 and H20 .
В — usunięto Fe, Al, Mg i PO4  — after rem oving of Fe, Al, Mg and PO4 .
С — dodano P dla zm niejszenia stosunku Ca : P added in order to reduce the Oa : P ratio.
D — substancję roślinną przenoszono H*0 — ths w ę i com busted m atter w as transferred w ith  HjO,
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HCl lub tylko wody do przenoszenia zmineralizowanej substancji roślin
nej wywrze taki sam wpływ niezależnie od stężenia roztworu. Wyniki 
podane są w tabl. 2 jako średnie z 3 oznaczeń.

T a b l i c a  2
Wpływ lilości rozpuszczalnika przy stałej wielkości próbek na wynik oznaczeń

zawartości °/o GaO
Influence of the quantity of the diluting agent on the estimation of CaO

j Nawożenie wap- 
! niem przy 45 

wzgl. 60% maks 
pojem, wodnej 
Liming by 45 
resp. 60% of 

the watercapaci- 
ty of the soil

1 g substancji 
w 250 ml 

1 g plant dry matter 
in 250 ml

1 g substancji w 100 ml 
1 g plant dry matter in 100 ml

н2о
% CaO

HCl 
i (and)H20  

% CaO

н2о HCl i H 20

% CaO
1

1 : 250 =  
=  100%

1
% CaO

1 : 250=  
=  100%

Cai—45% wody 2,29 2,38 2,12 92,1 1,78 74,8
Ca 2— 45% ,, 2,61 2,51 2,31 88,5 2,00 79,7
CaŁ 60% ,, 2,45 2,39 2,13 87,3 1,92 80,3
Ca г—60% ,, 2,31 2,17 2,07 89,6 1,79 82,5

Zawartość wapnia w  roztworze miała więc duże znaczenie, gdyż tam, 
gdzie w roztworze było około 25 mg % CaO otrzymano niższe wartości 
w oznaczeniach fotometrycznych niż tam, gdzie w badanym roztworze 
było 10 mg % CaO. Kóżni-ce wynosiły od 7,9 do 25,2%.

Bardzo wyraźny wpływ miał skład rozpuszczalnika użytego przy 
przenoszeniu zmineralizowanego materiału. Przy użyciu tylko wody de
stylowanej, różnice na niekorzyść większego stężenia związków wapnia 
w badanym roztworze wynosiły 7,9 do 12,7%. Natomiast tam, gdzie uży
to do przenoszenia najpierw 40 ml 10'% HCl, a resztę płynu służącego 
do przenoszenia stanowiła woda destylowana, różnice wynosiły 17,5 do 
25,2%.

Na podstawie otrzymanych tu wyników należy przyjąć, że ujemny 
wpływ na emisję Ca w  płomieniu wywiera również anion chlorowy.

Możliwe również, że przy większych stężeniach badanego kationu, 
w tym przypadku wapnia, występuje zjawisko samoadsorpcji w  płomie
niu, co niezależnie od innych czynników powoduje otrzymywanie niż
szych wyników.

Na podstawie przeprowadzonych porównań należy stwierdzić, że 
przez uprzednie usuwanie takich kationów jak glin, żelazo, magnez oraz 
anionów, jak fosforany uzyskuje się nie gorsze wyniki w  oznaczaniu
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wapnia metodą fotopłomieniową niż metodą oksydymetryczną. Wobec 
konieczności jednak przeprowadzania tych dość kłopotliwych, a przede 
wszystkim czasochłonnych czynności analitycznych, zalety metody foto
płomieniowej stają się w  tych warunkach iluzoryczne.

Eliminowanie ujemnego wpływu fosforu przy oznaczaniu wapnia 
przez dodawanie związków fosforu dla zmniejszenia stosunku Ca : P 
stwarza również konieczność wprowadzania poprawek, a więc możliwość 
popełnienia dodatkowych błędów w  obliczeniach.

Wszędzie tam, gdzie zawartość CaO w badanym roztworze jest wyż
sza niż 10 mg na 100 ml, różnice między metodą fotopłomieniową (bez 
usuwania szkodliwych kationów i anionów) a metodą oksydymetryczną 
są wyraźne na niekorzyść metody fotopłomieniowej. Uwidocznia się to 
najlepiej na wykresie.

Różnice na niekorzyść metody fotopłomieniowej wzrastają bardzo 
wyraźnie przy większym stężeniu wapnia w roztworze, jak wynika to

Rys. 1. Porównanie wyników oznaczeń CaO przy stosowaniu różnych 
zmian w metodach. Comparison of results of CaO determination 

obtained by arious modifications of methods

z danych w tabl. 2. Toteż przy oznaczaniu wapnia w materiale roślinnym  
metodą fotopłomieniową nie należałoby przekraczać stężenia 10 mg CaO 
na 100 ml roztworu branego do analizy.
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WNIOSKI

1. Przy oznaczaniu wapnia w materiale roślinnym okazało się, że 
przy zawartości wapnia ponad 10 mg % (10 mg CaO w 100 m l roztworu) 
metoda fotopłomieniową wykazywała niższe zawartości wapnia niż me
toda oksydymetryczną. Różnice te wzrastały bardzo wyraźnie w  miarę 
dalszego zwiększania się zawartości wapnia w  badanym roztworze.

2. W wypadku usunięcia Fe, Al, Mg oraz PO4 ze zmineralizowanego 
materiału roślinnego nie otrzymano niższych wyników metodą fotopło
mieniową i to nawet przy zawartości wapnia nieco ponad 10 mg %.

3. Stwierdzono ujemny wpływ również jonu chlorowego na wyniki 
oznaczeń wapnia metodą fotopłomieniową.

STRESZCZENIE

W materiale roślinnym (słoma bobiku) oznaczano wapń metodą foto
płomieniową (aparatem fotopłomieniowym C. Zeiss-Jena model III z fil
trem Ca 63) pręy zastosowaniu różnych modyfikacji. Zmineralizowaną 
substancję roślinną przenoszono do kolb miarowych: A  — gorącym 10% 
HCl i H2O, В — tak samo, jednak po uprzednim oddzieleniu Al, Fe, PO4 
oraz Mg, С — po dodaniu fosforu dla uzyskania stosunku P : Ca węższego 
niż 1: 2,  D — jak pod A jednak przy użyciu wyłącznie H2O do przeno
szenia. Do porównania wyników służyła metoda oksydymetryczną ozna
czania wapnia.

Modyfikacja В dawała podobne wyniki jak metoda oksydymetryczną, 
modyfikacja A  i  D dawały wyniki o 1,5— 17,3% niższe. Największe róż
nice otrzymano w  modyfikacji С (29,8—49,4%).

W dalszym ciągu prześledzono, czy i w jakim stopniu zaznacza się 
wpływ stężenia Ca w badanym roztworze. W tym celu oznaczano foto
metr ycznie wapń w  roztworach,- które zawierały około 10 mg % CaO 
i około 25 mg % CaO.

Okazało się, że roztwory zawierające ponad 10  mg % CaO wykazy
wały niższe zawartości przy oznaczaniu fotometryeznym niż metodą oksy
dymetryczną. Różnice te wzrastały bardzo wyraźnie w  miarę zwiększa
nia się zawartości do ok. 25 mg % CaO.

Stwierdzono ponadto ujemny wpływ jonu chlorowego na wyniki 
oznaczeń wapnia metodą fotopłomieniową.
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Ю. ГОРАЛЬСКИ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ КАЛЬЦИЯ В РАСТИТЕЛЬНОМ 
ВЕЩЕСТВЕ ПО ФОТОПЛАМЕННОМУ МЕТОДУ ПРИ 

РАЗЛИЧНЫХ ПАРАМЕТРАХ

Учреждение питания растений и удобрения почв в Варшавской Главной 
Сельскохозяйственной Школе

Р е з ю м е

Содержание кальция в растительном веществе (солома конских бо
бов) определялось по фотопламеиному методу (фотопламеиным при
бором Карла Цейсса в Иенею модель 3 с фильтром Са 63) при раз- 
л р г ш ы х  видоизменениях. Растительное зольное вещество смыва
лось в измерительные кольбы: А  — горячей 10% НО. и водой; Б — по
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прежнему, но после предварительного выделения Al, Fe, РО4 , Mg, С — 
после добавки соединений фосфора, чтобы создать Р : Са более узкое, 
чем 1 : 2; Д — как в первом случае, но смывая исключительно чистой 
водой. Для сравнения между собою результатов был применен оксиди- 
метрический (перманганатный) способ определения кальция.

Видоизменение Б дало результаты согласные с полученными по 
оксидиметрическому методу, при способах А  и Д получены результаты  
сниженные на 1,5 до 17,3%. Найболыиие различия дало видоизменение 
С (29,8 — 49,4%).

В дальнейшем наблюдалось, оказывает ли концентрация кальция 
в исследованном растворе какое либо действие и в какой степени на ре
зультаты определений. С этой целью производилось по фотопламен
ному способу определение кальция в растворах содержавших 1) около 
10 мг % СаО и 2) около 25 мг % СаО.

Обнаружено, что для растворов заключающих свыше 10 мг % СаО 
по фотопламенному методу получались более низкие числа содержа
ния, чем по оксидиметрическому методу. Различия эти все возрастали 
по мере роста содержания СаО приблизительно до 25 мг %.

Кроме того, наблюдалось вредное влияние хлориона на результаты 
определения кальция по фотопламенному методу.

J. GÓRALSKI

CALCIUM DETERMINATION IN VEGETABLE MATTER 
BY FLAMEPHOTOMETRY WITH VARIOUS PARAMETERS

From the Dept, of Plant Nutrition und Fertilizing, Central College of Rural
Economy, Warszawa

S u m m a r y

The calcium in vegetable matter (fodder bean straw) was determi
ned by Flamephotometry with a Zeiss-Jena apparatus model III with Ca 63 
filter, a various modifications being applied. The mineralized vegetable 
matter was itramsferred to measuring flasks: iwith A — hot 10% HC1 and 
H2O; В — same ias A , but after previous élimination of Al, Fe., P O 4 , and 
Mg; С — after adding phosphorus to obtain a closer P : Ca relation than! 
1 : 2; D — same as A, but using H2O only for transfer.
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Modification В gave results similar to those obtained by the oxidi- 
metric method whereas the results of modifications A and D were by
1,5 to 17,3% lower. The greatest differences were obtained with modi
fication С (29,8 — 49,4%).

Further investigations were purposed to determine whether and to what 
extent the influence of Ca concentration in the investigated solution 
becomes apparent. To this end the calcium was photometrically deter
mined in solutions containing abt. 10 mg% CaO and abt. 25 mg% CaO.

It was found that solutions with over 10 mg% CaO showed lower 
contents when determined by photometric than by oxidimetric method. 
This differences increased markedly with increasing CaO content, up 
to abt. 25 mg% CaO.

Unfavourable influence of the chlorine ion on calcium determina
tion was also observed.




