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Abstrakt: Ozářením vodných roztoků obsahujících olovnaté soli (chlorid či dusičnan) a 

mravenčan draselný jako vychytávač OH radikálů UV zářením a   zářením bylo dosaženo 

různých stupňů odstranění iontů Pb<⁺ v závislosti na absorbované dávce. Aplikací různých 

vychytávačů OH radikálů (mravenčan, ethanol, 2-propanol s acetonem) bylo dosaženo 

rovněž rozdílných hodnot stupně odstranění iontů Pb<⁺a byly připraveny různé pevné fáze 

(karbonát, hydrocerussit). UV ozářením odvzdušněného roztoku obsahujícího dusičnan 

olovnatý, 2-propanol a aceton jako vychytávač OH radikálů bylo UV zářením 

vyredukováno metalické olovo.  Ozářením systému obsahujícího zároveň ionty Pb<⁺ i Cd<⁺ 

a mravenčan jako vychytávač bylo nejdříve vysráženo olovo, poté kadmium. Za použití 2-

propanolu s acetonem a probublávání dusíkem bylo po hodině ozařování dosaženo 

srovnatelného stupně odstranění obou iontů. Pevná fáze byla v prvním případě tvořena 

uhličitany obou kovů, v druhém případě vznikl hydrocerussit a hydroxid kademnatý.  
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Abstract: Aqueous solutions containing lead (II) chloride or nitrate and OH radicals 

scavenger potassium formate were irradiated by gamma radiation and UV radiation. The 

degree of removal in dependence on the applied dose of irradiation was studied. An 

application of various OH radicals scavengers leads to the various degrees of removal and 

formation of different precipitated solids. Metallic form of Pb by UV Irradiation of 

deaerated solution containing lead nitrate and propan-2-ol with acetone as OH radical 

scavenger was obtained. In the irradiated system containing both Pb2+ and Cd2+  ions and 

formate scavenger  were Pb2+ ions precipitated at first and consequently Cd2+ ions.  In the 
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presence of propan-2-ol with acetone in solution pre-bubbled by nitrogen after one hour 

of irradiation the comparable value of degree of removal Pb and Cd ions has been 

achieved. In the former case (formate scavenger) the solid product of irradiation was 

formed by carbonates of both metals whereas in the later case (propan-2-ol scavenger) 

the crystalline hydrocerussite and cadmium hydroxide were identified. 

  


