Mat e r i ał y na b a zie
n an o kr ys ta lic znego dwutlenku
t y t a n u F otoaktywowane
ś w i at ł em widzialny m do
d e z y n f e kc ji i s tery lizacji
( Of er ta te chnologi czna P -1 0 8 )

Przedmiotem oferty są nowe materiały uzyskane poprzez modyfikację nanokrystalicznego dwutlenku
tytanu, które mogą znaleźć zastosowanie w procesach bardzo efektywnego fotokatalitycznego
niszczenia komórek mikroorganizmów oraz degradacji związków organicznych w warunkach
naświetlania światłem widzialnym.
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fotokatalitycznej
grzybobójcze,

wykazuje

bowiem

dezynfekujące

własności

oraz

bakteriobójcze,

neutralizujące

zapach.

Z materiałów tych wykonuje się zarówno powłoki samoczyszczące,
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na
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nanokrystalicznego dwutlenku tytanu zmodyfikowanego w sposób
umożliwiający wykorzystanie światła widzialnego. Materiały te
bardzo efektywnie fotokatalizują degradację związków organicznych
oraz fotoinaktywują komórki bakterii.
Zalety materiałów na bazie modyfikowanego nanokrystalicznego
TiO2 to:
•

brak toksyczności w ciemności, zarówno gotowego materiału,
jak i substratów wykorzystywanych do jego syntezy;
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•

efekt silnej fototoksyczności względem mikroorganizmów
wywoływany
czemu
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lamp
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szkodliwe promieniowanie ultrafioletowe;
•

możliwość tworzenia klarownych roztworów koloidalnych,
łatwo wnikających w trudno dostępne miejsca oraz dających
możliwość tworzenia cienkich fotodezynfekujących warstw
na różnych podłożach;

•

stabilność w szerokim zakresie pH, w szczególności przy
pH=7 obojętnym dla żywych organizmów, w odróżnieniu od
niemodyfikowanego nanokrystalicznego TiO2 wykazującego
stabilność tylko w środowisku kwaśnym;

•

brak negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne
i organizm ludzki;

•

niski koszt produkacji.

Materiały na bazie modyfikowanego nanokrystalicznego TiO2
mogą znaleźć zastosowanie jako:
•
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przeźroczystych;
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np.

narzędzi

chirurgicznych, cewników oraz innych elementów szklanych
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i plastikowych stosowanych w medycynie;
•

preparaty dezynfekujące do fotodynamicznej inaktywacji
mikroorganizmów;

•

płyny czyszczące do pielęgnacji soczewek kontaktowych.
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w obecności nanokrystalicznego zmodyfikowanego TiO2 potwierdziły
wysoką aktywność fotokatalityczną oferowanych materiałów.
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Dalsze badania nad rozwojem przedstawionej technologii trwają na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie Centrum Innowacji,
Transferu Technologii i Rozwoju Uniwersytetu poszukuje podmiotów zainteresowanych uzyskaniem licencji na opisany materiał oraz jego zastosowanie.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.

