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Streszczenie
Nanorurki TiO2 mają szereg zastosowaĔ praktycznych gáównie w procesach katalitycznych i fotokatalitycznych. Są one chĊtniej stosowane od typowych materiaáów w postaci proszków ze wzglĊdu na znacznie wiĊksze rozwiniĊcie powierzchni. Wpáyw dodatku nanorurek
TiO2 na aktywnoĞü fotokatalityczną powáok, otrzymanych z zolu zawierającego ditlenek tytanu, oraz na ich wáaĞciwoĞci optyczne jest nadal
sáabo zbadany. W pracy opisano procedurĊ syntezy zolu TiO2 techniką zol–Īel z dodatkiem nanorurek oraz otrzymywania cienkich powáok
na powierzchni szkáa techniką zanurzeniowo–wynurzeniową. Scharakteryzowano strukturĊ powáok, wáaĞciwoĞci optyczne oraz wyznaczono
aktywnoĞü fotokatalityczną i kąty zwilĪania.
Sáowa kluczowe: TiO2, nanorurki, fotokataliza, struktura, synteza

THE PHOTOCATALYTIC ACTIVITY OF TITANIUM DIOXIDE THIN FILMS CONTAINING TiO2 NANOTUBES
Titanium dioxide nanotubes have a number of practical applications, especially in the catalytic and photocatalytic processes. They
are used more often than typical powder materials, because of a much larger degree of surface development. Effects of TiO2 nanotubes
on the photocatalytic activity of coatings obtained from a titanium dioxide sol and their optical properties are still poorly investigated. This
paper describes a synthesis procedure of the sol containing titanium dioxide nanotubes and preparation of thin ¿lms on the glass surface
by the dip-coating sol–gel technique. The structure, optical properties, photocatalytic activity, and wetting contact angles of the coatings
were characterized.
Keywords: TiO2, Nanotubes, Photocatalysis, Structure, Synthesis

1. WstĊp
Jedną z metod zwiĊkszenia wydajnoĞci procesu fotokatalitycznego jest zastosowanie materiaáów o znacznie
wiĊkszym rozwiniĊciu powierzchni niĪ materiaáy w postaci
proszku, takich jak nanorurki, nanowstĊgi czy nanowáókna
[1-5]. Do zastosowania w procesach fotokatalitycznych najlepszym wyborem wydają siĊ byü fotokatalizatory w postaci
nanorurek. Istnieje szereg metod otrzymywania nanorurek
TiO2, wĞród których moĪna wyróĪniü utlenianie elektrochemiczne tytanu metalicznego [6-7], metody oparte na technice
zol-Īel [8-9] oraz metody chemiczne [10]. JeĞli konieczne jest
uzyskania materiaáu o ĞciĞle okreĞlonych wymiarach lepszą
metodą jest synteza w matrycy. Pierwsze nanorurki tytanowe
otrzymaá tą technika w 1996 r. Hoyer [11]. Polega ona na
wykorzystaniu matrycy wykonanej z folii Al, zawierającej pory
o okreĞlonych rozmiarach. W porach prowadzi siĊ proces
wzrostu nanorurek np. techniką zol-Īel [8]. Ze wzglĊdu na
prostotĊ syntezy najbardziej rozpowszechnioną obecnie jest
metoda hydrotermalna opracowana przez Kasuge [9]. Pozwala ona na otrzymywanie duĪych iloĞci materiaáu w oparciu
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o proces hydrotermalnego rozpuszczania TiO2 w warunkach
silnie zasadowych. Wadą metody jest stosunkowo szeroki
rozkáad wielkoĞci uzyskanych nanorurek oraz niewielki wpáyw
na ich morfologiĊ. Materiaáem wyjĞciowym w procesie hydrotermalnym moĪe byü anataz, rutyl albo inne związki tytanu.
Wpáyw rodzaju materiaáu wyjĞciowego na morfologiĊ i skáad
fazowy uzyskanych nanorurek byá przedmiotem szeregu
publikacji [12-16]. Celem niniejszej pracy byáo zbadanie
wpáywu udziaáu nanorurek TiO2 na strukturĊ i wáasnoĞci
fotokatalityczne cienkich warstw TiO2 otrzymywanych na
podáoĪu szklanym techniką zol-Īel.

2. Opis doĞwiadczeĔ
2.1. Preparatyka zolu ditlenku tytanu
z dodatkiem nanorurek TiO2
Zol tytanowy syntetyzowano zgodnie ze schematem
przedstawionym na Rys. 1. Tetraetyloortotytanian zmieszano
z 2-propanolem oraz katalizatorem (1M HCl). W celu stabilizacji zolu zastosowano dodatek acetyloacetonu. CaáoĞü
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Rys. 1. Preparatyka zolu TiO2.
Fig. 1. TiO2 sol preparation procedure.

mieszano na mieszadle magnetycznym. Po dodaniu acetyloacetonu zol przybiera barwĊ Īóátą.
W ten sposób otrzymano 200 ml zolu, który podzielono
na cztery równe czĊĞci i do kaĪdej z nich dodano 1 ml i 5 ml
roztworu etanolu i nanorurek z ditlenku tytanu (25 ml etanolu
i 0,5 g nanorurek TiO2). Synteza nanorurek TiO2 opisano
w pracy [17].

2.2. Warunki nakáadania warstw z zolu
tytanowego z dodatkiem nanorurek TiO2
oraz ich obróbki termicznej
Jako podáoĪy uĪyto szkieáek mikroskopowych z naniesioną wczeĞniej warstwą TiO2 i SiO2 jako powáoki chroniące przed dyfuzją sodu z podáoĪa do warstwy wáaĞciwej.
ProcedurĊ przygotowania podáoĪy opisano w pracy [18].
Cienkie ¿lmy otrzymano z przygotowanego zolu metodą
zanurzeniowo-wynurzeniową. PrĊdkoĞü wyciągania próbek
wynosiáa 6,5 cm/min, a iloĞü nakáadanych warstw wynosiáa
10. Po naáoĪeniu kaĪdej kolejnej warstwy próbki wygrzewano
w 200 °C. Po naáoĪeniu ostatniej warstwy próbki byáy kolejno suszone w temperaturze pokojowej oraz wygrzewane
w 200 °C, 300 °C, 350 °C, 400 °C, 450 °C i 500 °C przez
60 min.

2.3. Stosowane techniki badawcze
Pomiary niskokątowe GID (ang. grazing incidence diffraction) prowadzono na dyfraktometrze rentgenowskim
Empyrean ¿rmy PANalytical. Pomiar prowadzono w zakresie
kąta 2Ĭ od 20,01° do 59,99° z krokiem 0,02°. Fazy krystaliczne ditlenku tytanu zostaáy okreĞlone poprzez porównanie
poáoĪenia reÀeksów otrzymanych dyfraktogramów z danymi
ICDD.
Badania strukturalne techniką FT-IR prowadzono na
spektrometrze Bruker Vertex 70V. Widma otrzymano w zakresie 4000–400 cm–1, stosując 256 skanów z rozdzielczoĞcią
4 cm–1. Badania spektroskopii Ramana wykonano na urządzeniu HORIBA LabRAM HR (konfokalny spektrometr Ra-

manowski). Pomiary prowadzono w zakresie 4000-50 cm-1
z rozdzielczoĞcią 4 cm-1.
WáaĞciwoĞci optyczne ¿lmów okreĞlono przy uĪyciu
spektrofotometru JASCO V-650. Widma UV-VIS mierzono
w zakresie 300-1100 nm z rozdzielczoĞcią 1 nm.
Do wyznaczenia przerwy energetycznej zastosowano
tzw. metodĊ Tauca plot [19-21]. Dla krystalicznych ciaá staáych
ze skoĞną przerwą energetyczna, takich jak rutyl czy anataz,
zaleĪnoĞü wspóáczynnika absorpcji Į od czĊstotliwoĞci v
moĪe byü w przybliĪeniu przedstawiona jako:
Įhv = A(hȞ – Eg)2 (1)
gdzie A jest staáą. Przyjmuje siĊ, Īe wspóáczynnik absorpcji
Į jest proporcjonalny do –lnT, gdzie T oznacza transmitancjĊ próbek. Stąd teĪ, aby wyznaczyü przerwĊ energetyczną
badanego materiaáu, wykreĞlono zaleĪnoĞü (Įhv)1/2 od hv i,
ekstrapolując jej liniowy fragment do wartoĞci y = 0, otrzymano szukaną wartoĞü [19-20].
Pomiary absorbancji przeprowadzono na spektrofotometrze ¿rmy Jasco V630 w zakresie dáugoĞci fali 190-1100
nm. EnergiĊ pasma wzbronionego wyznaczono ze wzoru
Plancka:
Eg = (h·c)/Ȝ

(2)

gdzie:
Eg - energia pasma wzbronionego [eV],
h - staáa Plancka równa 4,13566733·10-15 [eV·s],
c - prĊdkoĞü Ğwiatáa równa 2,99792458·108 [m·s-1],
Ȝ - dáugoĞü fali [m].
Pomiary kąta zwilĪania przeprowadzono na goniometrze
DSA 10Mk2 marki Kruss. Jako ciecz wykorzystano wodĊ
destylowaną. ObjĊtoĞü kropel wynosiáa 0,2 l, zaĞ liczba
nanoszonych kropel wynosiáa 10. Pomiar wykonywano
w temperaturze standardowej, tj. 298 K (25 °C).

2.4. Test aktywnoĞci fotokatalitycznej
AktywnoĞü fotokatalityczną próbek okreĞlono na
podstawie zmian pola powierzchni piku pochodzącego
od barwnika (roztwór wodny czerni reaktywnej V), który
otrzymano z pomiarów UV-VIS. Próbki w postaci warstw na
szkle umieszczono w szalkach Petriego i zalano wodnym
roztworem barwnika. Kolejno naĞwietlano je Ğwietlówką
emitującą promieniowanie o intensywnoĞci 33% z zakresu
UVA i 10% z zakresu UVB. Pozostaáe 57% stanowiáo Ğwiatáo
z caáego zakresu widzialnego. Charakterystyka spektralna
lampy przedstawiona zostaáa na Rys. 2a. Dodatkowo próbki
naĞwietlano Ğwietlówką Marine Blue marki Hailea o mocy
30 W. ĝwietlówka ta emituje Ğwiatáo z zakresu niebieskiego
(Rys. 2b), wiĊc nadaje siĊ do testowania aktywnoĞci fotokatalitycznej próbek, których wartoĞü przerwy energetycznej
znajduje siĊ poniĪej 3,2 eV.

3. Wyniki pomiarów
3.1. Badania rentgenogra¿czne GID powáok
otrzymanych z zolu z dodatkiem nanorurek
TiO2
Dyfraktogramy GID cienkich warstw przedstawiono na
Rys. 3. Jak wynika z pomiarów rentgenogra¿cznych zwiĊkszenie dodatku nanorurek ditlenku tytanu powoduje wzrost
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a)

b)
Rys. 2. Charakterystyka spektralna: a)Ğwietlówki imitującej promieniowanie sáoneczne, b) Ğwietlówki emitującej Ğwiatáo „niebieskie”.
Fig. 2. Spectral characteristics: a) Àuorescent lamp emitting sunlight light, a) Àuorescent lamp emitting ‘blue’ light.

a)

b)

Rys. 3. Dyfraktogramy GID cienkich powáok otrzymanych z zoli tytanowych z dodatkiem nanorurek TiO2. Próbki wygrzewano w 500 °C
przez 1 godzinĊ. Przedstawiono wyniki dla warstw otrzymanych z zoli zawierających dodatki zawiesin nanorurek otrzymanych:
a) z proszku przygotowanego metodą zol Īel - 1 ml (A) i 5 ml (B), b) z proszku anatazu - 1 ml (C) i 5 ml (D).
Fig. 3. GID diffractograms of thin ¿lms obtained from titania sols with the addition of titanium nanotubes. The samples were heated at 500
°C for 1 hour. The results are presented for sols with additions of a suspension of carbon nanotubes synthesized from the sol-gel derived
TiO2 powder (a) - 1 ml (A) and 5 ml (B), and for the nanotubes synthesized from the powder of anatase (b) - 1 ml (C) and 5 ml (D).

krystalitów w stosunku do TiO2 bez dodatków (patrz Tabela 1). MoĪna zauwaĪyü jednak, Īe wzrost ten jest nieznaczny;
najwiĊksze krystality obserwuje siĊ w próbce z dodatkiem
5 ml mieszaniny etanolu i nanorurek TiO2. We wszystkich
przypadkach w mierzonych próbkach obserwuje siĊ podniesienie táa Ğwiadczące o wystĊpowaniu fazy amor¿cznej. Po
wygrzaniu w 500 °C przez 1 godzinĊ w warstwach wystĊpuje
jedynie ditlenek tytanu w formie anatazu.
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3.2. Spektroskopia Ramana
Na Rys. 4 zestawiono ze sobą widmo Ramana niedomieszkowanego ditlenku tytanu oraz z dodatkiem nanorurek TiO2, otrzymanych z proszku przygotowanego metodą
zol-Īel. Jak widaü, w warstwie wystĊpuje zarówno anataz
w formie amor¿cznej, jak równieĪ formy tabularne anatazu.
ĝwiadczy o tym ksztaát widma w którym moĪna dostrzec
pasma pochodzące od obydwu form anatazu.
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Tabela 1. WielkoĞü krystalitów TiO2 w warstwach wygrzewanych w 500 °C przez 1 h.
Table 1. TiO2 crystallite size in ¿lms heated for 1 h at 500 °C.
WskaĨniki

TiO2+nanorurki TiO2

TiO2+nanorurki TiO2

TiO2+nanorurki TiO2

TiO2+nanorurki TiO2

páaszczyzny

(zol-Īel) 1 ml [nm]

(anataz) 1 ml [nm]

(zol-Īel) 5 ml [nm]

(anataz) 5 ml [nm]

(101)

19,7

20,9

22,4

26,4

(103)

17,4

17,7

18,3

21,9

(004)

17,3

17,5

18,1

21,6

(112)

17,1

17,3

17,9

21,4

(200)

15,4

15,1

15,4

18,4

(105)

14,7

14,3

14,5

17,4

przerwy energetycznej. Dodatkowo wraz ze wzrostem tem-

a)
Rys. 4. Widma Ramana warstw otrzymanych z zolu TiO2 z dodatkiem nanorurek otrzymanych z proszku uzyskanego metodą zol-Īel
(TNT- nanorurki ditlenku tytanu).
Fig. 4. Raman spectra of thin layers obtained from the TiO2 sol added
with carbon nanotubes synthesized from the sol-gel TiO2 powder
(TNT-titania nanotubes).

3.3. Pomiary transmisyjne
Wyniki pomiarów transmisyjnych próbek otrzymanych
z zolu ditlenku tytanu z dodatkiem nanorurek TiO2 przedstawiono na Rys. 5 i 6. Jak widaü dodatek nanorurek powoduje
obniĪenie transmitancji próbek w zakresie dáugoĞci fali od
400-600 nm. Dodatkowo wraz ze wzrostem temperatury obróbki termicznej obserwuje siĊ przesuniĊcie widm związane
prawdopodobnie z zagĊszczeniem warstwy oraz krystalizacją anatazu. Obserwowane wartoĞci transmitancji powyĪej
100% są związane z báĊdną kalibracją sprzĊtu pomiarowego.
Otrzymane warstwy posiadaáy barwĊ czerwono-pomaraĔczową w Ğwietle przechodzącym, natomiast w Ğwietle odbitym
barwĊ zieloną.

3.4. Wyznaczenie przerwy energetycznej próbek
z dodatkiem nanorurek TiO2 otrzymanych
z proszków: anatazowego oraz otrzymanego
metodą zol-Īel
PrzerwĊ energetyczną próbek wyznaczono metodą
Tauca [19-20]; zakáadając, Īe wspóáczynnik absorpcji Į jest
proporcjonalny do –lg(T) wykreĞlono zaleĪnoĞü (Įhv)1/2 od
hv. Przykáadowy wykres Tauca przedstawiono na Rys. 7.
Wyniki pomiarów przerwy energetycznej przedstawiono
na Rys. 8. Dodatek nanorurek TiO2 powoduje obniĪenie

b)
Rys. 5. Widma transmitancji próbek otrzymanych z zolu domieszkowanego zawiesiną nanorurek otrzymanych z proszku anatazu
w zaleĪnoĞci od temperatury wygrzewania: a) 1 ml zawiesiny i b)
5 ml zawiesiny. Na kaĪdym szkieáku naáoĪono 10 warstw.
Fig. 5. Transmittance spectra of samples obtained from the titania sol
doped with carbon nanotubes obtained from anatase in an amount
of 1 ml (a) and 5 ml (b), depending on heat treatment temperature.
10 layers were applied on each glass sample.

peratury obróbki termicznej, optyczna przerwa energetyczna
maleje. Tak niskie wartoĞci przerwy energetycznej juĪ po
obróbce termicznej w temperaturze 200 °C są wynikiem
dodatku nanorurek TiO2, które są wprawdzie sáabo skrystalizowane, ale znacznie obniĪają przerwĊ energetyczną
kompozytu. Wzrost temperatury i iloĞci dodatku nanorurek
powoduje zwiĊkszenie stopnia przekrystalizowania i wielkoĞci krystalitów, co równieĪ przyczynia siĊ do obniĪenia
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a)

a)

b)

b)

Rys. 6. Widma transmitancji próbek otrzymanych z zolu domieszkowanego zawiesiną nanorurek otrzymanych z proszku przygotowanego metodą zol-Īel w zaleĪnoĞci od temperatury wygrzewania:
a) 1 ml zawiesiny i b) 5 ml zawiesiny. Na kaĪdym szkieáku naáoĪono
10 warstw.
Fig. 6. Transmittance spectra of samples obtained from the titania
sol doped with carbon nanotubes obtained from the sol-gel TiO2 in
an amount of 1 ml (a) and 5 ml (b), depending on heat treatment
temperature. 10 layers were applied on each glass sample.

Rys. 8. Wyniki pomiarów przerwy energetycznej dla próbek z dodatkiem nanorurek TiO2: a) otrzymanych z proszku syntetyzowanego
metodą zol-Īel, b) otrzymanych z proszku anatazu, w zaleĪnoĞci
od temperatury obróbki termicznej.
Fig. 8. Energy band gap of samples added with TiO2 nanotubes
obtained from the sol-gel TiO2 (a) and anatase (b), depending on
heat treatment temperature.

Eg. NajniĪszą wartoĞü przerwy energetycznej (3,40 eV)
posiadaáa próbka wygrzana w 500 °C z dodatkiem 5 ml
zawiesiny etanolu i nanorurek TiO2, otrzymanych z proszku
syntetyzowanego metodą zol-Īel. WartoĞü 3,40 eV odpowiada fali Ğwietlnej o dáugoĞci 365 nm. RóĪnica wielkoĞci
przerwy energetycznej pomiĊdzy warstwą zawierającą
nanorurki syntetyzowane z proszku Īelowego, a warstwą
TiO2 z dodatkiem 5 ml nanorurek anatazowych wynika z lepszego stopnia przekrystalizowania nanorurek otrzymanych
z proszku anatazu (Rys. 8b).

3.5. Wyniki pomiarów aktywnoĞci
fotokatalitycznej

Rys. 7. Przykáadowy wykres Tauca w przypadku próbki z dodatkiem
5 ml zawiesiny nanorurek otrzymanych z proszku anatazowego
i wygrzanej w 350 °C.
Fig. 7. Example of Tauc diagram of a sample added with 5 ml of
suspension of titania nanotubes obtained from anatase, and heated
at 350 °C.
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Wyniki pomiarów aktywnoĞci fotokatalitycznej w przypaku warstw otrzymanych z zoli tytanowych z dodatkiem
nanorurek TiO2 po naĞwietlaniu Ğwietlówką imitującą Ğwiatáo
sáoneczne przedstawiono na Rys. 9, a po zastosowaniu
Ğwietlówki emitującej promieniowanie niebieskie na Rys. 10.
W przypadku kiedy próbki naĞwietlano Ğwietlówką emitującą Ğwiatáo zbliĪone do sáonecznego nie widaü zasadniczej
róĪnicy w mierzonych wartoĞciach aktywnoĞci fotokatalitycznej pomiĊdzy badanymi próbkami. Jedynie przy dodatku 5 ml
nanorurek i obróbce termicznej w 350 °C obserwuje siĊ niĪ-
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a)

a)

b)
Rys. 9. Wyniki pomiarów aktywnoĞci fotokatalitycznej próbek otrzymanych z zoli zawierających dodatek nanorurek TiO2 w iloĞci: a) 1 ml
i b) 5 ml. Próbki naĞwietlano przez 80 minut Ğwietlówką emitującą
promieniowanie zbliĪone do sáonecznego.
Fig. 9. Photocatalytic activity of the samples obtained from sols
containing titanium nanotubes in an amount of: a) 1 ml, and b) 5 ml.
The samples were irradiated during 80 minutes with Àuorescent lamp
emitting radiation similar to sunlight.

szą aktywnoĞü niĪ przy 1 ml dodatku. Jest to spowodowane
stopniem przekrystalizowania próbek i wielkoĞcią krystalitów.
Wysoka wartoĞü aktywnoĞü fotokatalitycznej dla dodatku
1 ml i obróbki termicznej w 350 °C jest bardzo korzystna
z punktu aplikacyjnego. Jednak wszystkie mierzone wartoĞci
są niemal identyczne jak w przypadku ditlenku tytanu bez
dodatków. Inaczej jest w przypadku naĞwietlania próbek
Ğwietlówką o barwie niebieskiej (zakres widzialny bez UV).
Dla obróbki termicznej w 400 °C i 5 ml dodatku obserwuje
siĊ niemal 50-procentowy wzrost aktywnoĞci fotokatalitycznej w stosunku do niedomieszkowanego TiO2. Wynika to
gáównie wysokiej krystalicznoĞci i rozwiniĊcia powierzchni.
Najbardziej korzystny okazaá siĊ dodatek nanorurek TiO2
syntetyzowanych z anatazu, a optymalna temperatura syntezy warstwy to 400 °C (Rys. 10b).
Po wprowadzeniu do zolu 1 ml zawiesiny nanorurek,
w przypadku próbek wygrzanych w temperaturze 500 °C,
obserwuje siĊ spadek wartoĞci kąta zwilĪania warstw o poáowĊ w stosunku do niedomieszkowanego TiO2. Kąt zwilĪania
wynosiá: 46,5° w przypadku próbek z dodatkiem nanorurek
otrzymanych z proszku anatazowego oraz 43,3° w przypadku nanorurek otrzymanych z proszku anatazu, uzyskanego

b)
Rys. 10. Wyniki pomiarów aktywnoĞci fotokatalitycznej próbek otrzymanych z zoli zawierających dodatek nanorurek TiO2 w iloĞci: a) 1
ml i b) 5 ml. Próbki naĞwietlano 2,5 godziny Ğwietlówką emitującą
Ğwiatáo o barwie “niebieskiej”.
Fig. 10. Photocatalytic activity of the samples obtained from sols
containing titanium nanotubes in an amount of: a) 1 ml, and b) 5
ml. The samples were irradiated during 2.5 hours by a Àuorescent
lamp emitting ‘blue’ light.

metodą zol-Īel. Dodatek 5 ml powoduje wzrost kąta zwilĪania
o 10° w stosunku do 1 ml dodatku. Wynika to najprawdopodobniej ze wzrostu chropowatoĞci powierzchni warstwy.

4. Wnioski
Celem rozwiniĊcia powierzchni zastosowano dodatek
nanorurek TiO2 do zolu tytanowego, z którego nanoszono
warstwy. Z pomiarów rentgenogra¿cznych wynika, Īe zwiĊkszenie dodatku nanorurek z ditlenku tytanu powoduje wzrost
krystalitów w stosunku do TiO2 bez dodatków. Wzrost ten nie
jest jednak znaczny. We wszystkich przypadkach w mierzonych próbkach obserwuje siĊ podniesienie táa Ğwiadczące
o wystĊpowaniu fazy amor¿cznej. Widma Ramana potwierdzają, Īe w warstwie oprócz krystalicznego anatazu znajduje
siĊ równieĪ jego forma tabularna. Stwierdzono równieĪ, Īe
nanorurki o wyĪszym stopniu krystalicznoĞci dają lepsze
efekty fotokatalityczne. Pomiary aktywnoĞci fotokatalitycznej
w zakresie UV wykazują niewielką poprawĊ w stosunku do
ditlenku tytanu bez domieszek. Inaczej jest w przypadku
naĞwietlania próbek Ğwietlówką niebieską (zakres widzialny).
Dla obróbki termicznej w 400 °C i 5 ml dodatku obserwuje
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siĊ niemal 50-procentowy wzrost aktywnoĞci fotokatalitycznej
w stosunku do niedomieszkowanego TiO2. DuĪa aktywnoĞü
w Ğwietle widzialnym wynika z wysokiego stopnia krystalicznoĞci próbek i niskich wartoĞci przerwy energetycznej.
W przypadku wpáywu dodatku nanorurek na kąt zwilĪania
warstw obserwuje siĊ jego spadek o ok. 50% w stosunku do
niedomieszkowanego TiO2. Niskie wartoĞci kąta zwilĪania
oraz wysoka aktywnoĞü fotokatalityczna w zakresie promieniowania widzialnego są gwarantem wysokiej skutecznoĞci
w procesach samoczyszczenia powierzchni szkáa (i nie tylko),
nawet w zamkniĊtych pomieszczeniach.

PodziĊkowania
Badania zrealizowano w oparciu o ¿nansowanie z badaĔ
statutowych AGH w roku 2013 nr 11.11.160.365.
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