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Literary data on new methods of determining COD using heterogeneous photocatalyst − semiconductor nano-
TiO2 were systematized. Disadvantages of traditional methods has been observed. The results of the new 
study oxidative systems results are presented. Proposed results of conditions of oxidation were analyzed.  
The reaction time, pH value, dosage of the photocatalyst, initial  concentration  of Cr (VI), oxidation of chloride 
ions, the effect of molecular oxygen, the results in the process of UV irradiation (without TiO2)  and to the dark  
reaction (with TiO2) were considered. Stoichiometric ratios with holes and electrons, organic compounds  are  
oxidatively degraded and K2Cr2O7, which is chemically restored were paid and studied. Proposed radical 
oxidation mechanism, especially the use of different chemical oxidants (K2Cr2O7, Ce (VI), KMnO4) as acceptor 
of photogenerated electrons considered. Advantages of new photocatalytic oxidative shown. Outstanding issues 
and shortcomings developed methods determined COD formulated. The results of their research systems  
UV-nаnо-ТіО2-K2Cr2O7 are present. Ambiguous impact on the initial concentration of K2Cr2O7 degree of oxidation 
of organic compounds by comparing the absorption spectra dichromate ions and UV-radiation field of the lamps 
shown. The limited use of d-glucose, potassium hydrotartrate and any other easily oxidized substanceas standard 
substances in developing methods for determining COD shows.
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Систематизовано  літературні дані про нові методи визначення хімічного споживання кисню − ХСК 
з використанням гетерогенного фотокаталізатора − напівпровідникового нано-TiO2. Відмічені 
недоліки традиційних методів. Представлені результати дослідження нових окиснювальних систем.  
Запропоновані умови окиснення – час опромінення, кислотність середовища,  маса каталізатору, 
начальна концентрація  поглинача електронів, межі визначення ХСК, окиснення хлорид-іонів, вплив 
молекулярного кисню, що присутній у водах, результати процесу при відсутності  опромінення. 
Акцентована увага на стехіометричністі процесів окиснення компонентів вод та відновлення дірок, 
що утворюються при опромінюванні фотокаталізатора, яка перевірена власними дослідженнями і 
розрахунками за реакціями окиснення стандартних речовин. Розглянуто запропонований радикальний 
механізм окиснювання, особливості використання різних реагентів  (K2Cr2O7, Ce (VI), KMnO4) у якості 
поглиначів електронів. 
Показані переваги нових фотокаталітичних окисних систем. Сформульовані невирішені питання 
та недоліки  розроблених методик визначення ХСК. 
Наведені результати власних досліджень системи UV-нано-ТіО2-K2Cr2O7. Порівнянням спектрів  
поглинання дихромат-іонів і області випромінювання UV-лампи  показаний неоднозначний вплив 
вихідної концентрації K2Cr2O7 на ступінь окиснення органічних сполук. Акцентовано увагу на 
обмеженість використання d-глюкози, калій гідротартрату та будь-яких інших  легко окиснюваних 
сполук   у  якості стандартних  речовин при розробці методик визначення ХСК.
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