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Krom doğal sularda çok düşük konsantrasyonlarda ve yaygın olarak iki oksidasyon basamağında bulunur. 

Bu iki türün toksiklikleri farklıdır. Cr(VI) çevredeki toksik elementlerden biridir ve tayini son derece 

önemlidir. Çok düşük konsantrasyon düzeyinde olduğu için kromun doğal sular ve biyolojik 

materyallerde doğrudan tayini zordur. Bu örneklerdeki eser krom düzeyini doğru olarak tayin etmek için 

hassas ve seçimli metotlar gerekmektedir. Bunun için önderiştirme çözüm olabilmektedir. Bundan dolayı 

çevre örneklerinde her iki türün ayrı ayrı ve doğru olarak tayin edilmesi önemlidir. Krom türlemesi ve 

tayini için kolonda önderişiklendirme, iyon değişimi, adsorpsiyon, kompleks oluşumu, oksidasyon-

reduksiyon, çöktürme, filtrasyon, santrifugasyon, asit çözünürleştirmesi, mikrodalga ve ekstraksiyon gibi 

çeşitli teknikler geliştirilmiştir. Son dönemlerde yüzey-aktif ajanların kullanımı yani cloud-point 

ekstraksiyonunun (CPE) geliştirilmesiyle ekstraksiyon prosedürüne bir başka alternatif ortaya çıkmıştır. 

Son yıllarda çeşitli araştırmacılar kromun önderişiklendirilmesi ve tayini için CPE dan 

yararlanmışlardır
123

. 

Sularda eser miktarda Cr(III) ve Cr(VI) iyonlarının tayini için yeni bir CP-önderişiklendirme ve tayin 

yöntemi geliştirildi. Metod cetiltrimetilamonyum bromür (CTAB) varlığında Cr(VI) ile fenilfloron (PF) 

arasında morumsu kırmızı bir üçlü kompleks oluşumu ve bu kompleksin ekstraksiyonuna dayanmaktadır. 

Cr(VI): CTAB: PF üçlü kompleksi noniyonik yüzey aktif (Triton X-114) ile pH 5.0 de ekstrakte edildi. 

Faz ayrılmasını kolaylaştırmak amacıyla % 5 NaCl çözeltisi kullanıldı. Cloud-point ekstraksiyonunun 

ardından, Cr(VI) kompleksi içeren yüzey aktif faz (TX-114) donduruldu ve Cr(VI) miktarı 

spektrofotometrik olarak doğrudan tayin edildi ve bulunan sonuçlar FAAS ile kıyaslandı. Faz ayırımını 

etkileyen kimyasal değişkenler optimize edildi. Sulu faz ile yüzey aktif madde fazının birbirinden 

ayrılması 5 dakida 5000 devirle santrifüj işlemiyle gerçekleştirildi. Yaklaşık 10-15 ml örnek çözeltisinin 

önderiştirilmesiyle tek basamaklı ekstraksiyonun ardından 7 µg l
-1

’e kadar düşük tayin sınırlarına ulaşıldı. 

Spektrofotometri ve FAAS teknikleri için relatif standart sapma (n=5, 4.2 µg l
-1

) sırasıyla %2.2 ve %1.2 

olarak bulundu. Standart katkı yöntemiyle gerçek örneklerin analiziyle % 96-103 aralığında kazanımlar 

elde edildi. Metot kromun çevre sularında tayinine başarılı bir şekilde uygulandı. 
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