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Τα ζύνθεηα νανοζυμαηίδια πςπήνα/κελύθοςρ (ΤiO2/SiO2) έσοςν μεγάλο ενδιαθέπον 

για θυηοκαηαλςηικέρ εθαπμογέρ. Το κέλςθορ πποζηαηεύει ηον πςπήνα από απενεπγοποίηζη 

και ζςζζυμάηυζη ενώ η ποπώδηρ δομή ηος διεςκολύνει ηην ππόζβαζη αέπιυν πύπυν (ΝΟx, 

VOCs) πος ςπό ηην επίδπαζη ηος ηλιακού θυηόρ οξειδώνονηαι ζε θιλικά ππορ ηο 

πεπιβάλλον πποφόνηα. Σηην πεπίπηυζη οξείδυζηρ ηoς ΝΟ, ενδιάμεζο πποφόν αποηελεί ηο 

ηοξικό ΝΟ2 η δημιοςπγία ηος οποίος ππέπει να πεπιοπιζηεί. Σηόσορ αςηήρ ηηρ μελέηηρ είναι η 

παπαζκεςή ζύνθεηυν νανοζυμαηιδίυν πςπήνα (ΤiO2) / κελύθοςρ (SiO2) ηποποποιημένυν με 

αλκαλικέρ γαίερ για ενίζσςζη ηην θυηονικήρ αποδοηικόηηηαρ ζηην οξείδυζη ηος ΝΟ με 

παπάλληλη επίηεςξη σαμηλών ζςγκενηπώζευν ΝΟ2.  

Για ηην ζύνθεζη ηυν νανοζυμαηιδίυν σπηζιμοποιήθηκαν ηο αλκοξείδιο ηος πςπιηίος 

(tetraethylorthosilicate), ο θυηοκαηαλύηηρ P25 Evonic Degussa και οι αλκαλικέρ ενώζειρ 

Ca(NO3)4H2O, Mg(NO3)6H2O. Οι αλκαλικέρ ενώζειρ εθαπμόζηηκαν ζηα ζύνθεηα 

ζυμαηίδια για ηποποποίηζη ηος πςπιηικού κελύθοςρ. Η καηανομή μεγεθών ηυν 

νανοζυμαηιδίυν μελεηήθηκε με ηην Δςναμική Σκέδαζηρ Φυηόρ (DLS). Το επιθανειακό 

θοπηίο ζηην κλίμακα pH μεηαξύ 2 - 10 καηαγπάθηκε με μεηπήζειρ ζ-δςναμικού. H θεπμική 

ζςμπεπιθοπά ηυν ζύνθεηυν ςλικών μελεηήθηκε με διαθοπική θεπμική ανάλςζη (ΤG/DTA), 

ενώ η αλληλεπίδπαζη πςπήνα/κελύθοςρ με Φαζμαηοζκοπία Υπεπύθπος (FT-IR). Η 

μοπθολογία ηυν νανοζυμαηιδίυν διεπεςνήθηκε με Ηλεκηπονική Μικποζκοπία Διέλεςζηρ 

(TEM). Tέλορ, ηα ςλικά μελεηήθηκαν υρ ππορ ηην οξείδυζη ηος αέπιος πύπος ΝΟ, ςπό ηην 

επίδπαζη UVA ακηινοβολίαρ ζύμθυνα με ηην ππόηςπη μέθοδο ISO/DIS 22197-1:2007. 

Τα ηποποποιημένα με αλκαλικέρ γαίερ νανοζυμαηίδια πςπήνα/κελέθοςρ έδειξαν 

απώλειερ βάποςρ και εξώθεπμερ κοπςθέρ έυρ και ηη θεπμοκπαζία ηυν 500ºC. Επίζηρ 

παποςζίαζαν πεπιοπιζμένη ζςζζυμάηυζη ζηο νεπό ζε ζσέζη με ηην μη ηποποποιημένη 

ηιηανία. Οι μικπογπαθίερ TEM αποκάλςταν όηι ζηοιβάδα πςπιηίαρ μεπικών nm, πεπιβάλλει 

ηα νανοζυμαηίδια TiO2. Καηαγπάθηκε αύξηζη ηηρ οξείδυζηρ ηος ΝΟ, πος αποδόθηκε ζηη 

μειυμένη ζςζζυμάηυζη ηηρ ηιηανίαρ (πςπήναρ) και ζηην πποζβαζιμόηηηα ηος πύπος ζε 

αςηήν μέζυ ηος SiO2 (κελύθοςρ). Τα νανοζυμαηίδια TiO2/SiO2 παποςζίαζαν αςξημένη 

παπαγυγή ΝΟ2 ζε ζσέζη με ηην καθαπή ηιηανία. Το εύπημα αςηό ζςζσεηίζηηκε με ηην 

επίδπαζη ηος όξινος κελύθοςρ SiO2.  

Η πποζθήκη αλκαλικών γαιών ζηιρ ζύνθεηερ δομέρ είσε υρ αποηέλεζμα ηην 2-4 θοπέρ 

αύξηζη ηηρ απομάκπςνζηρ ΝΟx, με παπάλληλο πεπιοπιζμό ηηρ δημιοςπγίαρ ΝΟ2,  η  

ζςγκένηπυζη ηος οποίος διαηηπήθηκε ζε σαμηλά επίπεδα. 
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