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Abstrakt: Ozářením vodných roztoků obsahujících měďnaté soli (síran nebo mravenčan), 

vychytávač ·OH radikálů 2-propanol a stabilizátor nanočástic polyvinyl alkohol 
urychlenými elektrony nebo zářením rtuťové výbojky byla v závislosti na koncentraci 
Cu2+ a dávce záření připravena čistá kovová měď, čistý oxid měďný nebo jejich směs. 
Připravené monokrystalky Cu2O o tvaru pravidelného osmistěnu a velikosti do 300 nm 
vznikaly rozpadem nestabilního žlutého CuOH. U připraveného Cu2O byla měřena 
katalytická aktivita testovaná rozkladem vodného roztoku H2O2 a vykázala výrazně 
vyšší aktivační energii ve srovnání s komerčním oxidem. Ozářením roztoků 
obsahujících chlorid nebo dusičnan hlinitý, mravenčan draselný a H2O2 byl připraven 
gel, obsahující amorfní oxohydroxidy hlinité, čemuž nasvědčují pozorované přeměny 
fází při kalcinaci (pseudoböhmit, γ-, θ- a α-Al 2O3). Termoluminiscenční vlastnosti 
připravené fáze α-Al 2O3 jsou spíše špatné, ale uvedená metoda přípravy byla úspěšně 
použita pro přípravu čisté fáze Y3Al 5O12. 
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Abstract: Aqueous solutions containing copper(II) sulphate or formate, ·OH scavenger 

isopropyl alcohol and surfactant polyvinyl alcohol were irradiated by electron beam or 
mercury vapour discharge. Pure copper, pure cuprous oxide or their mixture was formed 
depending on initial copper concentration and radiation dose. Prepared Cu2O consists of 
octahedral monocrystals up to 300 nm in diameter and originates from the decay of 
unstable yellow CuOH. Catalytic activity of Cu2O tested by decomposition of aqueous 
solutions of H2O2 revealed substantially higher activation energy as compared to 
commercial oxide. Irradiation of solutions containing aluminium chloride or nitrate, 
potassium formate and H2O2 yielded colourless gel. According to observed 
transformations of phases during calcination (pseudoboehmite, γ-, θ- and α-Al 2O3), this 
gel consists probably of amorphous aluminium oxide hydroxide. Prepared material after 
calcination to α-Al 2O3 shows rather poor thermoluminescence when compared to 
commercial corundum. Along with the application of yttrium salts, this method has 
been successfully used to form precursor for the preparation of pure Y3Al 5O12. 
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