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Abstract 

In our thesis we dealt with preparing powders of Ag3PO4 by using Na2HPO4.12H2O and Na3PO4.12H2O 
as two different precursors. Samples were prepared by precipitation and mechanochemical methods. 
Photocatalytic efficiency of individual samples was studied by irradiation of suspensions of prepared powders 
with methylene blue (MB) solution and with phenol solution using source of light similar to solar light. 
Photocatalytic efficiency was determined via method of determination of total organic carbon (TOC) as the time 
dependence of phenol concentration and also via monitoring spectrophotometric parameters of solution as the 
time dependence of MB solution colouring intensity. Effect of sample preparation method on photocatalytic 
efficiency and morphology of particles was studied. After that, samples were characterised by X-ray powder 
diffraction method (XRD), scanning electron microscopy (SEM) and Raman spectroscopy. 

 
 
Kľúčové slová: Ag3PO4, Na2HPO4.12H2O, Na3PO4.12H2O, metylénová modrá, degradácia, fotokatalýza 
 
Úvod a formulácia cieľa 

 Počas posledných desiatich rokov sa zameriava veľká pozornosť na fotokatalyzátory, 

ktoré sú aktívne pod viditeľným svetlom a preukázali rozsiahlu škálu aplikácií, ako je 

napríklad: dezinfekcia vody, odstraňovanie a degradácia organických polutantov, rozklad 

vody za uvoľňovania vodíka [1]. 

 Polovodiče na báze oxidov preukázali veľké výhody ako fotokatalyzátory pre ich 

stabilitu pri fotokatalytickej reakcii. Avšak schopnosť využívať viditeľné svetlo bola 

obmedzená v dôsledku energií zakázaných pásov, ktoré sú vyššie ako 3,1 eV (UV oblasť) 

alebo nižšie ako 1,5 eV (IČ oblasť), čo vedie k nízkej účinnosti premeny energie [2]. 

Cieľom tejto práce je štúdium syntézy fosforečnanu strieborného z dvoch rôznych 

prekurzorov a skúmanie fotokatalytickej aktivity práškov Ag3PO4. 

 

Materiál a metódy 

Postup č.1 (mechanochemická syntéza): V trecej miske sme rozotreli AgNO3 a 

Na3PO4.12H2O (AGPO-m), v druhej miske sme rozotreli AgNO3 a Na2HPO4.12H2O (AGPO-

m-H). Výsledné produkty sme premyli destilovanou vodou a etanolom a následne sušili pri 

teplote 70 °C 12 hodín. 

Postup č.2 (precipitácia): Do 50 ml roztokov AgNO3 sme pridali roztok 

Na3PO4.12H2O (AGPO-p) a Na2HPO4.12H2O (AGPO-p-H). V prípadne vzorky AGPO-p sme 

vo vzniknutej suspenzii upravili pH prostredia na 3 – 4 pridaním kyseliny fosforečnej. Obe 
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suspenzie sme nechali miešať 2h tme. Vzniknuté zrazeniny sme odfiltrovali, premyli 

destilovanou vodou a etanolom. Po premytí sme vzorky sušili 12 h pri teplote 70 °C. 

Fotokatalytickú účinnosť vzoriek sme skúmali spektrofotometricky prostredníctvom 

sledovania absorbancie roztoku metylénovej modrej (MB) pri vlnovej dĺžke 291 nm  a 664 

nm a taktiež prostredníctvom fotodekompozície fenolu  metódou TOC (total organic carbon) 

pri ožarovaní lampou so spektrom žiarenia podobnému slnečnému. 

 

Výsledky a diskusia 

 Na Obr. 1 je XRD záznam vzorky AGPO-p. Jednotlivé charakteristické intenzity pri 

20,83; 2ϴ, trojica intenzít pri 29,62; 33,25; 36,53; 2ϴ, dvojica samostatných intenzít pri 

42,45; 47,72; 2ϴ a trojica intenzít pri 52,6; 54,93;57,17; 2ϴ potvrdzuje prítomnosť Ag3PO4 

v pripravenom prášku. XRD záznamy boli porovnávané s literatúrou  [[3],[4]. 

 

 

 

Obr. 1 Práškový XRD záznam vzorky AGPO-p 

 

Na Obr. 2 je Ramanove spektrum vzorky AGPO-p. Záznamy Ramanových spektier 

sme porovnávali s dostupnou literatúrou [1], pričom na našom zázname sú zobrazené oproti 

literatúre iba dva najintenzívnejšie píky pri hodnote Ramanovho posunu 902 cm-1 a 397 cm-1 . 
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Obr. 2 Ramanove spektrum vzorky AGPO-p 

 

Fotokatalytickú účinnosť vzorky AGPO-p pri degradácii fenolu sme porovnávali s  

komerčne dostupným práškom TiO2 (Aeroxide® P25). Ako je vidieť na Obr. 2 Ag3PO4 má 

porovnateľne dobré fotokatalytické účinky ako Aeroxide® P25. 

 

 

Obr. 3 Porovnanie časového priebehu fotomineralizácie fenolu vzorkou AGPO-p a Aeroxide® P25 

 

Na Obr. 3 možno pozorovať fotokatalytickú účinnosť vzorky AGPO-p pri degradácii 

organického farbiva MB pri vlnovej dĺžke 291 nm a 664 nm. 
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Obr. 4 Časový priebeh degradácie MB vzorkou AGPO-p 

 

Vzorka AGPO-p vykazovala výborné fotokatalytické vlastnosti pri degradácii fenolu, 

rovnako ako aj pri degradácii organického farbiva metylénovej modrej. 

 

Záver  

Mechanochemickou metódou a pricipitáciou sme pripravili prášky Ag3PO4. Pri 

mechanochemickej syntéze bola fotokatalyticky účinnejšia vzorka AGPO-m-H, ktorá bola 

pripravovaná z prekurzoru Na2HPO4.12H2O. Naopak, pri precipitačnej syntéze bola 

fotokatalyticky účinnejšia vzorka AGPO-p, ktorá bola pripravená z prekurzoru 

Na3PO4.12H2O. 

Ukázalo sa, že nami pripravené vzorky Ag3PO4 vykazujú veľmi dobrú fotokatalytickú 

účinnosť pri degradácii organických látok vo viditeľnom spektre.  
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