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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-, 
HPO4

2-, SO4
2-, Cl-; 100-fold excess of C2O4

2-, 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/дм

3 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.

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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найбільш часто застосовують різні варіанти 
вольтамперометрії з використанням модифіко-
ваних електродів, які характеризуються високою 
чутливістю та селективністю, тому методики 
дозволяють безпосередньо визначати Cr(VI) у 
водах, біологічних та інших об’єктах [3-5]. Метод 
атомно-абсорбційної спектроскопії (ETAAS, 
FAAS) характеризується достатньою чутливістю 
щодо хрому, але при цьому здебільшого 
використовується для визначення його валового 
вмісту. Тому, для визначення Cr(VI) у природних і 
стічних водах цим методом проводять попереднє 
концентрування та розділення форм хрому, 
що суттєво ускладнює процедуру аналізу [6-
8]. Люмінесцентні та хемілюмінесцентні методи 
визначення Cr(VI) мають невисоку чутливість та 
селективність, тому часто вимагають відділення і 
концентрування визначуваного компоненту, тоді 
як хроматографічні методи (HPLC ICP-MS, IEC) 
визначення Cr(VI) мають прийнятну чутливість, 
але високу селективність та прецизійність. Це 
дозволяє безпосередньо визначати Cr(VI) у 
різноманітних об’єктах у широкому діапазоні 
його концентрацій. Тому метод іонної рідинної 
хроматографії (IEC) став основою затвердженого 
державного стандарту щодо визначення Cr(VI) у 
водах (спектрофотометричне детектування при 
l = 365 нм, робочий діапазон концентрацій хромат-
іону – 0.05-50 мг/дм3) [14].

Таким чином, вибір методу і методики визна-
чення Cr(VI) залежить від складності аналізованого 
об'єкту, необхідної точності та збіжності результатів 
аналізу, вимог щодо експресності визначення 
аналіту, очікуваного діапазону концентрацій хрому 
і наявності відповідного апаратурного обладнання. 
Тому важливою є уніфікація методик визначення 
Cr(VI) з акцентом на їх простоту та надійність, а 
також невисоку вартість обладнання, що вимагає 
пошуку нових методів, аналітичних форм та 
прийомів визначення Cr(VI).

З огляду на простоту виконання, доступність, 
універсальність та задовільні метрологічні 
характеристики не втратили свого значення 
спектрофотометричні методи визначення Cr(VI) 
[15-24], більшість з яких базується на окисно-
відновних реакціях. Найчастіше як реагент 
для спектрофотометричного визначення Cr(VI) 
використовується дифенілкарбазид (ДФК), 
на основі якого розроблено стандарт щодо 
спектрофотометричного визначення Cr(VI) у 
водах [24], але при цьому реагент не позбавлений 
недоліків, зокрема, він характеризується 
невисокою стійкістю у спиртових та ацетонових 
розчинах. Тому пошук нових аналітичних форм та 
методів спектрофотометричного визначення Cr(VI) 
є актуальним і важливим завданням.

Ефективним інструментом для проведення 
спектрофотометричних досліджень in situ є 
оптичний зонд [25, 26]. Він фізично замінює 

кювету і має ряд переваг, зокрема, можливість 
автоматизації, авторегуляції та on-line контролю, 
збільшує швидкість вимірювання, спрощує 
пробопідготовку, сприяє економії реагентів і 
матеріалів тощо.

У роботі [9] запропонована методика непрямого 
визначення Cr(VI), яка базується на взаємодії 
йодиду і дихромату з виділенням йоду, де 
передбачено хемілюмінесцентне детектування 
(редокс-реакція проходить у середовищі  
0.8 моль/дм3 HCl, детектування люмінолом при 
рН 12.0-12.5, межа виявлення – 7 мкг/дм3, час 
аналізу – 20 хв.), однак дана методика передбачає 
складну процедуру співосадження хромату барію з 
карбонатом барію. Для підвищення селективності 
взаємодії йодиду і дихромату, необхідна оптимізація 
умов редокс-реакції, що дозволило б спростити 
методику визначення Cr(VI). Тому метою даного 
дослідження є оптимізація умов проходження 
зазначеної редокс-реакції та розробка методики 
непрямого визначення Cr(VI) на основі процесу 
окиснення йодидів дихроматом з утворенням 
трийодиду, кількість якого визначали за допомогою 
оптичного зонду в присутності крохмалю.

Матеріали та методика досліджень
Спектрофотометричні вимірювання проводили 

з використанням універсального спектро-
фотометра SPECORD S600 (Analytik Jena, 
Germany) та приєднаного до нього за допомогою 
оптичних волокон оптичного зонду Hellma 661.000 
(Hellma Analytics, Germany), (рис. 1), який дозволяє 
дискретно обирати довжину оптичного шляху 
(1/2/5/10/20 мм).

Експеримент проводили у конічній колбі на 100 
см3, об’єм  становив 50 см3) шляхом додавання 
у певному порядку реагуючих речовин при 
перемішуванні магнітною мішалкою. Вимірювання 
проводили в діапазоні довжин хвиль 300 ÷ 750 нм 
(lmax = 605 нм), час вимірювання – 5 ÷ 180 с.

Вихідний робочий розчин дихромату калію 
(0.01 моль/дм3) готували шляхом розчинення 
точної наважки K2Cr2O7 у бідистильованій воді 
(розчин стійкий протягом року). Робочі розчини 
дихромату калію менших концентрацій готували 
відповідним розведенням вихідного розчину 
у день експерименту. Розчини сульфатної 
кислоти (1.0-5.0 моль/дм3) одержували шляхом 
розведення концентрованої сульфатної кислоти 
в бідистильованій воді. Розчин йодиду калію (0.1 
моль/дм3) одержували шляхом розчинення точної 
наважки КІ у бідистильованій воді; приготовлений 
розчин зберігали у темноті (розчин стійкий 
протягом місяця). Для виготовлення 1% розчину 
крохмалю його наважку зважували та розчиняли 
у невеликій кількості бідистильованої води. 
Отриману суміш повільно переносили у киплячу 
бідистильовану воду, в якій суспензія переходила у 
напівпрозорий розчин. Після охолодження розчин 
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Рис. 1. Схематичне зображення спектрофотометричного визначення Cr(VI) з використанням оптичного зонду.

переносили в мірну колбу та доводили об’єм до 
мітки бідистильованою водою. Використовували 
свіжоприготовлений розчин крохмалю.

Всі метрологічні характеристики розробленої 
методики розраховували за рекомендаціями [27].

Результати достідження та їх обговорення
Взаємодія дихромату з йодидами є добре 

відомою, з одного моль дихромату утворюється 
три моль трийодиду:

Cr2O7
2- + 9 Iˉ + 14 H+ = 2 Cr3+ + 3 I3ˉ + 7 H2O.

Контролювати перебіг процесу можна 
спектрофотометрично, вимірюючи світло-
поглинання розчину трийодиду (lmax= 352 нм); більш 
ефективним є вимірювання світлопоглинання 
трийодиду в присутності крохмалю (lmax= 605 нм). 
Однак швидкість перебігу окисно-відновного 
процесу і, відповідно, величина світлопоглинання 
залежить від багатьох факторів, тому забезпечити 
оптимальні умови вимірювання традиційним 
спектрофотометричним методом достатньо 
складно. Процедура перенесення розчину у кювету 
і наступного вимірювання його світлопоглинання 
займає певний час, який важко контролювати і 
повторювати при аналітичних визначеннях. Крім 
того, можлива адсорбція речовин на внутрішній 
поверхні кювети, що впливає на відтворюваність 
аналітичного сигналу. Набагато ефективнішим 
є використання оптичного зонду, який прямо 
занурюється у досліджуваний розчин, замінюючи 
кювету, і дозволяє контролювати перебіг процесу 
у кінетичному режимі. В літературі не описано 
використання оптичного зонду для такого роду 
вимірювань.

Для знаходження оптимальних умов спектро-
фотометричного визначення Cr(VI) було вивчено 
вплив різних факторів: кислотність середовища, 
порядок додавання реагентів, концентрація 
реагуючих речовин, кінетика реакції, заважаючі 
компоненти, тощо.

Вивчення впливу кислотності середовища 
на проходження редокс-реакції показало, що 

концентрація H2SO4 0.2 моль/дм3 забезпечує як 
необхідну повноту проходження редокс-реакції, 
так і її високу швидкість (реакція проходить 
практично миттєво). Підвищення концентрації 
H2SO4 є недоцільним, так як при цьому знижується 
селективність визначення. Як приклад, на рис. 2, 
представлено вплив концентрації H2SO4 на кінетику 
редокс-реакції.

Рис. 2. Вплив концентрації H2SO4 на оптичну 
густину розчинів: С (K2Cr2O7) = 1×10-6 моль/дм3; 
С (KІ) = 0.01 моль/дм3; С (крохмалю) = 0.08%; 
l = 605 нм; С (H2SO4), моль/ дм3: 1 – 0; 2 – 0.04; 3 – 
0.08; 4 – 0.12; 5 – 0.16; 6 – 0.20.

Концентрація йодид-іонів у значній мірі впливає 
на проходження редокс-реакції: при збільшенні 
концентрації йодид-іонів оптична густина 
зростає. Встановлено, що оптимальне значення 
концентрації йодид-іонів становить 0.01 моль/
дм3 (рис. 3); подальше збільшення концентрації 
практично не впливає на оптичну густину.
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Рис. 3. Вплив концентрації КІ на оптичну густину 
розчинів: С (K2Cr2O7) = 1×10-6 моль/дм3; С (H2SO4) = 0.2 
моль/дм3; С (крохмалю) = 0.08%; t = 60 с; l = 605 нм.

Вивчення впливу концентрації крохмалю на 
величину аналітичного сигналу показало, що 
оптимальна його концентрація становить 0.08%. 
Порядок додавання реагентів на величину 
аналітичного сигналу практично не впливає.

В оптимальних умовах спектрофотометричного 
визначення Cr(VI) було побудовано градуювальні 
графіки (ГГ) при двох довжинах хвиль: 352 нм, 
відповідає максимуму світлопоглинання розчину 
три йодиду, та l = 605 нм  - максимуму світлопогли-
нання розчину трийодиду з крохмалем. Розраховані 
хіміко-аналітичні характеристики методу непрямого 
спектрофотометричного визначення Cr(VI) з 
використанням оптичного зонду:

l=352 нм. Рівняння ГГ (мкг/дм3): y = 0.0113x – 
0.0038, (r2=0.9968); межа виявлення (МВ) – 0.379 
мкг/дм3; межа кількісного визначення – 1.26 мкг/дм3.

l=605 нм. Рівняння ГГ (мкг/дм3): y = 0.2567x 
– 0.0022 (r2=0.9977); МВ – 0.028 мкг/дм3; межа 
кількісного визначення  – 0.093 мкг/дм3.

Більш ефективною є система з використанням 
крохмалю (l = 605 нм), яка характе-
ризується високою збіжністю одержаних 
результатів. Досягнення високої чутливості 
спектрофотометричного визначення Cr(VI) в 

присутності крохмалю досягається тим, що в 
результаті редокс-реакції один моль дихромату 
утворює три моль трийодиду, а використання 
оптичного зонду забезпечує ефективне 
вимірювання аналітичного сигналу.

Встановлено, що карбонати, ацетати, фосфати, 
сульфати та хлориди не впливають на визначення 
Cr(VI) у кількостях 1:1000, оксалати, нітрати і 
хлорати – у кількостях 1:100, Cr(III) – у кількості 
1:20, Fe(II, III), Cu(II) – у кількості 1:10. У випадку 
вищих концентрацій металів їх вплив усувається 
калій-натрій виннокислим, в присутності якого не 
заважають вже 100-кратні кількості Cr(III), Fe(II, III), 
Cu(II). Заважають визначенню Cr(VI) вже в рівних 
кількостях нітрити, бромати, йодати, перйодати і 
перхлорати. Таким чином, спектрофотометричне 
визначення Cr(VI) за пропонованою схемою є 
доволі вибірковим, що в поєднанні з високою 
чутливістю методики дозволяє використовувати її 
для аналізу реальних зразків вод.

Методика визначення Cr(VI). В конічну колбу на 
100 см3 додають 40 см3 досліджуваної води (якщо 
концентрація Cr(VI) є вищою ніж 4.0 мкг/дм3, беруть 
відповідно менший об’єм води, який доводять до  
40 см3 бідистильованою водою), включають  
магнітну мішалку і занурюють у розчин оптичний 
зонд. Тоді послідовно додають 0.5 см3 насиченого 
розчину калій-натрій виннокислого, 0.5 см3 1 М 
водного розчину КІ, 4.0 см3 2.5 М H2SO4 та 5.0 см3 
1% розчину крохмалю (загальний об’єм розчину 
становить 50 см3). Вимірюють інтенсивність 
світлопоглинання при l = 605 нм через 60 с 
після додавання останнього реагенту. Вміст 
Cr(VI) знаходять за градуювальним графіком, 
який побудований в аналогічних умовах з 
використанням стандартного розчину дихромату 
калію. Правильність методики перевіряли методом 
«введено-знайдено», а також порівнянням 
з результатами, отриманими стандартною 
методикою (з дифенілкарбазидом). Результати 
визначення вмісту Cr(VI) у водах представлені у 
табл. 1. 

Таблиця  1. Результати спектрофотометричного визначення Cr(VI) у водопровідній та поверхневій воді 
(n = 6, P = 0.95).

Зразки води* Введено Cr(VI), 
мкг/дм3

Знайдено Cr(VI), мкг/дм3 
(X ± tf,P x Sx / Sr) 

за даною методикою за [24]

Водопровідна вода  
(м. Ужгород)

-
1.14

не знайдено
1.17±0.05 / 0.047

не знайдено
не знайдено

Вода р. Теребля  
(смт. Буштино)

-
0.57
1.14

1.17±0.05 / 0.039
1.75±0.06 / 0.036
2.28±0.07 / 0.031

не знайдено
1.84±0.09 / 0.050
2.33±0.10 / 0.043

Вода водосховища  
Ружин (м. Кошіце)

-
0.57
1.14

3.90±0.09 / 0.024
4.44±0.11 / 0.024
5.06±0.12 / 0.023

3.96±0.13 / 0.034
4.48±0.16 / 0.035
5.02±0.17 / 0.034

* контроль вмісту нітритів проводили за [29].
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Запропонована методика є більш чутливою 
ніж стандартна, має задовільні метрологічні 
характеристики (табл. 1). Вміст Cr(VI) у зразках 
дослідженої води є значно нижчим за ГДК  
(≤ 50 мкг/дм3) [28]. Межа виявлення Cr(VI) за даною 
методикою становить 0.035 мкг/дм3, робочий 
діапазон концентрацій Cr(VI) – 0.116-4.0 мкг/дм3, 
ступінь повернення становить 98.7-102.6%.

Порівняння хіміко-аналітичних характеристик 

запропонованої методики з даними спектро-
фотометричних методик визначення Cr(VI) (табл. 2)  
показує, що непряме спектрофотометричне 
визначення Cr(VI) з використанням оптичного 
зонду забезпечує високий ступінь повернення і є 
більш чутливим, ніж відомі спектрофотометричні 
методики його визначення. Окрім того, пропонована 
методика є простою у виконанні, експресною і 
відповідає вимогам «зеленої» хімії.

Таблиця 2. Методики спектрофотометричного визначення Cr(VI).

Принцип методики визначення /  
об’єкти дослідження

Ступінь 
вилучення, % МВ, мкг/дм3 Лінійність, 

мкг/дм3 / Sr
Літ-ра

Спектрофотометрія розчинів після 
вилуговування із полімерів при нагріванні: 

реагент – ДФК / полімерні матеріали

97.1-104 2.1 – 9.4 мкг/
кг для різних 

полімерів

0 – 3300  
/ < 0.06

[15]

Проточно-інжекційний аналіз  із 
спектрофотометричним детектуванням 

каталітичної дії Cr(VI) на окиснення 
метилового оранжевого броматом калію / 

стічні води

94.5-96.7 30.0 0 – 3000  
/ 0.012

[16]

Колориметрія на папері після вилуговування 
наночастинок золота в присутності Cr(VI)/

об’єкти довкілля

99.05-103.03 0.28 мкМ; 
(1.0 мкМ 

візуально)

0.5 – 50 мкМ  
/ 0.0178

[17]

Колориметрія (з використанням зонду) на 
основі окиснення наночастинок Ag-Au в 

присутності гексадецил-триметил амонію 
броміду (ГТАБ) / об’єкти довкілля

не вказано 0.01 мМ;
(0.1 мМ 

візуально)

0.01 – 8 мкМ [18]

Сорбційно-каталітичний метод на основі 
окиснення о-діанізидину (о-Д) за допомогою 

S2O8
2- в присутності Cr(VI) / штучні суміші

95-110 1000 30 – 150 мг/дм3 
/ 0.03-0.07

[19]

Проточно-інжекційний аналіз із 
спектрофотометричним детектуванням з 

попереднім іонообмінним концентруванням: 
реагент – ДФК / питна, ґрунтова та 

бутильована вода

98-103 0.044 0.1 – 50  
/ 0.013-0.041

[20]

Проточно-інжекційний аналіз із 
спектрофотометричним детектуванням 

з попереднім розділенням іонною 
хроматографією: реагент – ДФК / стічні води

98.0-104.0 1.25 1 – 1000  
/ 0.0121-0.0166

[21]

Спектрофотометрія з попереднім 
концентруванням на термореактивному 

модифікованому сорбенті: реагент – ДФК в 
присутності натрію додецилсульфату (ДДС) / 

природні води

92.6-109.9 0.4 1.3 – 40  
/ 0.023

[22]

Послідовно-інжекційний аналіз із 
спектрофотометричним детектуванням 

(подвійне градуювання): реагент – ДФК / 
зразки ґрунтових і стічних вод

96.0-105.2 10.0 30 – 500  
/ 0.022

[23]

Спектрофотометрія: реагент – ДФК / 
слабкозабруднені води

98.5-106.5 - 2 – 50  
/ 0.013-0.055

[24]

Пропонована методика: спектрофотометрія з 
використанням оптичного зонду: реагенти – 
йодиди, крохмаль / природні та питні води

98.7-102.6 0.035 0.116-4.0  
/ 0.023-0.047

-

МВ – межа виявлення Cr(VI) розрахована за 3S-критерієм (Р=0.95) для даної методики.
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Висновки
Оптимізовано умови непрямого спектро-

фотометричного визначення Cr(VI) з викорис-
танням оптичного зонду, яке базується на окисно-
відновній реакції між дихроматом і йодидами в 
присутності крохмалю. Розроблена методика 
спектрофотометричного визначення Cr(VI) з 
використанням оптичного зонду є перспективною 

для аналізу зразків вод, так як характеризується 
високою чутливістю, вибірковістю, є простою у 
виконанні та відповідає вимогам «зеленої» хімії.

Дане  дослідження  було  підтримано  Агенцією 
VEGA  Міністерства  освіти  Словацької  Респу-
бліки  та  Словацької  Академії  Наук  (Грант  № 
1/0253/16).

Література
1. Wang B.-J., Sheu H.-M., Guo Y.-L., Lee Y.-H., 

Lai C.-S., Pan M.-H. Hexavalent chromium induced 
ROS formation, Akt, NF-kB, and MAPK activation, and 
TNF-a and IL-1a production in keratinocytes. Toxicol. 
Lett. 2010, 198(2), 216-224.

2. Nemec A.A., Zubritsky L.M., Barchowsky 
A. Chromium(VI) Stimulates Fyn to Initiate Innate 
Immune Gene Induction in Human Airway Epithelial 
Cells. Chem. Res. Toxicol. 2010, 23(2), 396–404.

3. Sari T.K., Jin J., Zein R., Munaf E. Anodic 
Stripping Voltammetry for the Determination of Trace 
Cr(VI) with Graphite/Styrene-Acrylonitrile Copolymer 
Composite Electrodes. Anal. Sci. 2017;33(7), 801-
806.

4. Punrat E., Maksuk C., Chuanuwatanakul S., 
Wonsawat W., Chailapakul O. Polyaniline/graphene 
quantum dot-modified screen-printed carbon electrode 
for the rapid determination of Cr(VI) using stopped-
flow analysis coupled with voltammetric technique. 
Talanta. 2016, 150, 198-205.

5. Jin W., Wu G., Chen A. Sensitive and selective 
electrochemical detection of chromium(VI) based on gold 
nanoparticle-decorated titania nanotube arrays. Analyst. 
2014, 139(1), 235-241.

6. Zeinab Tahmasebi, Saied Saeed Hosseiny 
Davarani. Selective and sensitive speciation 
analysis of Cr(VI) and Cr(III), at sub-μgL−1 levels in 
water samples by electrothermal atomic absorption 
spectrometry after electromembrane extraction. Ta-
lanta. 2016, 161, 640-646.

7. Kiran K., Kumar K.S., Prasad B., Suvardhan 
K., Lekkala R.B., Janardhanam K. Speciation 
determination of chromium(III) and (VI) using 
preconcentration cloud point extraction with flame 
atomic absorption spectrometry (FAAS). J. Hazard. 
Mat. 2008, 150(3), 582-586.

8. Xue Qi, Shuang Gao, Guosheng Ding, 
An-Na Tang. Synthesis of surface Cr(VI)-imprinted 
magnetic nanoparticles for selective dispersive solid-
phase extraction and determination of Cr(VI) in water 
samples. Talanta. 2017, 162, 345-353.

9. Зуй О.В. Визначення мікрокількостей 
хромату у водах хемілюмінесцентним методом. 
Методы и объекты хим. анализа. 2009, 4(1), 38-
42.

10. Xue Liu, Tianze Li, Qiuhua Wu, Xiao Yan, 
Guolin Zhang. Carbon nanodots as a fluorescence 
sensor for rapid and sensitive detection of Cr(VI) and 

their multifunctional applications. Talanta. 2017, 165, 
216-222.

11. Rong M., Lin L., Song X., Wang Y., Zhong 
Y., Yan J., Feng Y., Zeng X.,  Chen X. Fluorescence 
sensing of chromium (VI) and ascorbic acid using 
graphitic carbon nitride nanosheets as a fluorescent 
“switch”. Biosens. Bioelectron. 2015, 68, 210-217.

12. Markiewicz B., Komorowicz I., Barałkiewicz 
D. Accurate quantification of total chromium and its 
speciation form Cr(VI) in water by ICP-DRC-IDMS and 
HPLC/ICP-DRC-IDMS. Talanta. 2016, 152, 489-497.

13. Ruth E. Wolf, Suzette A. Morman, Philip L. 
Hageman, Todd M. Hoefen, Geoffrey S. Plumlee. 
Simultaneous speciation of arsenic, selenium, and 
chromium: species stability, sample preservation, 
and analysis of ash and soil leachates. Anal. Bioanal. 
Chem. 2011, 401(9), 2733-2745.

14. Якість води. Визначення розчинених аніонів 
методом рідинного іонного хроматографування. 
Частина 3. Визначення хромату, йодиду, сульфіту, 
тіоцианату і тіосульфату: ДСТУ ISO 10304-3:2003 
[Чинний з 01.07.2005]. К.: Держспоживстандарт 
України, 2005. С. 18.

15. Jeong Sook Kim, Young RakvChoi, Youn 
Sung Kim, Yeo Jin Lee, Joung Ho Ko, So Young 
Kwon, Soo Bong Heo. Determination of hexavalent 
chromium (Cr(VI)) in plastics using organic-assisted 
alkaline extraction. Anal. Chim. Acta. 2011, 690(2), 
182-189.

16. Su Ling. Determination of Chromium(VI) in 
Wastewater by Reversed Flow Injection Catalytic 
Spectrophotometry. China Water and Wastewater. 
2011, 16, 96-98.

17. Jian-feng Guo, Dan-qun Huo, Mei Yang, 
Chang-jun Hou, Ping Yang. Colorimetric detection of 
Cr(VI) based on the leaching of gold nanoparticles 
using a paper-based sensor. Talanta. 2016, 161, 819-
825.

18. Junwei Xin, Fuqiang Zhang, Yuexia Gao, 
Yanyan Feng, Aiguo Wu. A rapid colorimetric detection 
method of trace Cr(VI) based on the redox etching of 
Agcore–Aushell nanoparticles at room temperature. 
Talanta. 2012, 101, 122-127.

19. Софьина Н.А., Беклемишев М.К., Капа-
надзе А.Л., Долманова И.Ф. Сорбционно-катали-
тический метод определения хрома. Вестн. Моск. 
Ун-та. Сер. 2. Химия. 2003, 44(3), 189-198.

20. Jung Sung-woon, Lim Hyun-woo, Kang 
Chul-ho. Spectrophotometric determination of ultra 

49



 

 © Methods and objects of chemical analysis, 2018, Vol. 13, No. 1, 44–50

Т.С. Рябухіна, Д. Янегова, Я.Р. Базель

50

trace Tri & hexavalent chromium by using on-line flow 
injection analysis with dual pre-concentration column. 
Bull. Korean Chem. Soc. 2011, 32(9), 3437-3442.

21. Shujuan Chen, Xinshen Zhang, Lingyun Yu, 
Li Wang, Hui Li. Simultaneous determination of Cr(III) 
and Cr(VI) in tannery wastewater using low pressure 
ion chromatography combined with flow injection 
spectrophotometry. Spectrochim. Acta, Part A. 2012, 
88, 49-55.

22. Hassan Sereshti, Mina Vasheghani Farahani, 
Majid Baghdadi. Trace determination of chromium(VI) 
in environmental water samples using innovative 
thermally reduced graphene (TRG) modified SiO2 
adsorbent for solid phase extraction and UV–vis 
spectrophotometry. Talanta. 2016, 146, 662-669.

23. Paluch J., Kozak J., Wieczorek M., Kozak 
M., Kościelniak P. Novel approach to two-component 
speciation analysis. Spectrophotometric flow-based 
determinations of Fe(II)/Fe(III) and Cr(III)/Cr(VI). Ta-
lanta. 2017, 171, 275-282.

24. Якість води. Визначення хрому (VI). 

Фотометричний метод для слабкозабруднених вод: 
ДСТУ ISO 18412:2017 [Чинний з 01.10.2017]. К.: ДП 
«УкрНДНЦ», 2017. С. 6.

25. Encyclopedia of spectroscopy and 
spectrometry (Third edition). Utzinger U., Richards-
Kortum R.R. Fibre optic probes in optical spectroscopy, 
clinical applications. 2017, 603-617.

26. Utzinger U., Richards-Kortum R.R. Fiber optic 
probes for biomedical optical spectroscopy. J. Biomed. 
Opt. 2003, 8(1), 121-147.

27. Klaus Doerffel. Statistik in der analytischen 
Chemie. Leipzig: Wiley-VCH, 1990. S. 256.

28. Кофанов В.І., Огняник М.С. Нормативно-
методичне забезпечення визначення якості води 
при оцінці впливу на навколишнє середовище. 
Екологія  довкілля та  безпека  життєдіяльності. 
2008, 4, 15-23.

29. Якість води. Визначання нітритів 
спектрометричним методом молекулярної 
абсорбції: ДСТУ ISO 6777:2003 [Чинний з 
01.10.2004]. К.: Дежспоживстандарт, 2003. С. 8.


