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A new rapid method of indirect spectrophotometric determination of Cr(VI) based on oxidation of iodide
by dichromate ions in acidic media with further determination of forming triiodide ions with starch solution by
optical probe (lmax = 605 nm) has been developed. The influence of different factors on spectrophotometric
determination of Cr(VI) has been studied. The limit of detection of Cr(VI) in 0.2 mol∙L-1 H2SO4, 0.01 mol∙L-1 КІ
and 0.08 % starch is 0.035 µg·L-1, a linear dynamic range is 0.116 - 4.0 µg∙L-1, with correlation coefficient of
0.9977. Next components of matrix are not interfere with the determination: 1000-fold excess of HCO3-, CH3COO-,
HPO42-, SO42-, Cl-; 100-fold excess of C2O42-, NO3- and ClO3-; 20-fold excess of Cr(III) and 10-fold excess of
Fe(II, III) and Cu(II). It is demonstrated that tartrates can mask up to 100-fold excess of Cr(III), Fe(II, III), Cu(II). The
method has been tested on natural and drinking water samples. The procedure was verified by parallel analysis
with 1,5-diphenylcarbazide. The relative standard deviation by proposed method was determined as 0.023-0.047
(n = 6) for Cr(VI) concentration 1.17-5.06 µg∙L-1 with recovery range 98.7-102.6%.
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Розроблена експресна методика непрямого спектрофотометричного визначення Cr(VI), яка
базується на окисненні дихроматом йодидів у кислому середовищі та детектуванні виділеного
трийодиду в присутності крохмалю за допомогою оптичного зонду (lmax = 605 нм). Вивчено вплив
різних факторів та оптимізовані умови спектрофотометричного визначення Cr(VI) (0.2 моль/дм3
H2SO4, 0.01 моль/дм3 КІ, 0.08% крохмалю). Межа виявлення Cr(VI) за даною методикою становить
0.035 мкг/дм3, коефіцієнт кореляції R2 = 0.9977 в межах концентрації Cr(VI) 0.116-4.0 мкг/дм3.
Визначення Cr(VI) можливе в присутності багатьох речовин (1000-кратні кількості карбонатів,
ацетатів, фосфатів, сульфатів та хлоридів, 100-кратні кількості оксалатів, нітратів і хлоратів,
20-кратні кількості Cr(III) та 10-кратні кількості Fe(II, III), Cu(II)). В присутності тартратів не
заважають понад 100-кратні кількості Cr(III), Fe(II, III), Cu(II). Методику апробовано на реальних
зразках природних та питних вод. Правильність методики перевіряли паралельним аналізом зразків
води стандартною методикою з дифенілкарбазидом та методом «введено-знайдено», відносне
стандартне відхилення пропонованої методики становить 0.023-0.047 (n= 6) для концентрацій
Cr(VI) 1.17-5.06 мкг/дм3, ступінь повернення – 98.7-102.6 %.
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Відомо, що сполуки Cr(VI) є токсичними для
живих істот, можуть проявляти канцерогенну,
мутагенну та ембріотоксичну дію [1, 2]. З огляду
на чисельні антропогенні джерела Cr(VI), його
рухливість у довкіллі та здатність до біокумуляції,
визначення даного компоненту в об’єктах довкілля,
стічних водах і продуктах харчування є актуальним.
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В літературі відомі різні методи визначення
хрому – електрохімічні [3-5], атомно-абсорбційні
[6-8], люмінесцентні і хемілюмінесцентні [9-11],
хроматографічні [12, 13]. Методи визначення Cr(VI)
відрізняються селективністю та прецизійністю,
тому мають різні сфери застосування. Так, серед
електрохімічних методів визначення Cr(VI),
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