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Titanov dioksid (TiO2) 

• Najpomembnejša titanova spojina (>96% uporabljenega titana prav v 
tej obliki).

• Glavne prednosti TiO2: netopnost v vodi in številnih organskih topilih, 
nereaktivnost, velika kemijska in termična stabilnost, nevnetljivost, 
nizka cena…

• Več polimorfnih modifikacij



• Prehrana : kot belilno sredstvo, za podaljšanje obstojnosti hrane, premazi
bombonov, z njim loščijo sadje, je v fermentiranem mleku, dodatek v moki…
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• Samočistilne, protibakterijske in protizameglitvene lastnosti

• Prečiščevanje odpadnih voda, zraka in prsti…
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Titanov dioksid (TiO2) 

• Najpomembnejša titanova spojina (>96% uporabljenega titana v tej 
obliki).

• Glavne prednosti TiO2: netopnost v vodi in številnih organskih topilih, 
nereaktivnost, velika kemijska in termična stabilnost, nevnetljivost, 
nizka cena…

• Več kristalnih oblik
• TiO2 (v obliki delcev >100 nm) klasificiran kot biološko inerten v živalih 

in ljudeh 
• Uporabo večjih delcev vse bolj nadomeščajo nanodelci TiO2 (<100 nm) 

(večja stabilnost, antikorozijske lastnosti in boljše fotokatalitične 
lastnosti)



Nanodelci – kaj sploh so?

• Nanodelci (ND) - mikroskopski delci, ki so vsaj v eni dimenziji < 100 nm.
• ND TiO2, ogljikove nanocevke, fulereni, ND zlata, ND srebra, kvantne pike...
• Nanotehnologija je skupno ime za skupino tehnologij, tehnik in procesov, ki 

uporabljajo snovi nanometrskih dimenzij.

• Viri nanodelcev: 
– Naravni: vulkanskih pepel, magnetotaktične bakterije, erozija, ogenj–saje… 
– Antropogeni: načrtno proizvedeni  (kozmetika, hrana, detergenti, tekstil, uporaba v medicini) 

in naključni (varjenje, gradbena dela, izpušni plini (diesel), ogenj/sveče…)



Pomen velikosti?

1. Specifična površina: 
• ND imajo veliko večje razmerje med površino in prostornino v primerjavi z isto maso 

materiala, proizvedenega v večji obliki – površinska aktivnost, vpliv na raztapljanje, 
biodostopnost...

2. Kvantni učinki 
• Lahko začnejo obvladovati obnašanje snovi pri nanovelikosti, predvsem na spodnjem 

koncu nanoskale - vplivajo na optično, električno, magnetno in termodinamsko 
vedenje materialov.



Pri kateri velikosti se lastnosti nekega 
materiala začnejo spreminjati? 

Raztopina nanodelcev 
zlata

Makro-zlato

Pri velikosti 3 nm nanodelci zlata imajo izredno povečane katalitične lastnosti!



Pomen velikosti?

• ND imajo številne prednosti, ki omogočajo njihovo uporabo na najrazličnejših 
področjih (medicina, elektronika, farmacija, biotenhologija...)

ND  delci iste kemijske zgradbe, ki so za velikostni red ali dva večji
 Nove lastnosti materialov → novi proizvodi ?
 Nove lastnosti materialov → drugačna tveganja ???

1. Specifična površina: 
• ND imajo veliko večje razmerje med površino in prostornino v primerjavi z isto maso 

materiala, proizvedenega v večji obliki – površinska aktivnost, vpliv na raztapljanje, 
biodostopnost...

2. Kvantni učinki 
• Lahko začnejo obvladovati obnašanje snovi pri nanovelikosti, predvsem na spodnjem 

koncu nanoskale - vplivajo na optično, električno, magnetno in termodinamsko 
vedenje materialov.



Dejavniki toksičnosti ND

• Velikost,

• Specifična površina - reaktivnost

• Površinska kemija (sestava), naboj, 
kristalna oblika (TiO2), fizikalna oblika 
in stopnja aglomeracije (nagnjenje 
nanodelcev k tvorbi aglomeratov!!!),

• Biodostopnost...

• ND TiO2

oksidativni stres, poškodbe DNA, vnetja, 
poškodbe jeter



Petković in sod., Encyclopedia of Nanoscience and Nanotechnology, v tisku

Vstop v organizem: 
skozi kožo, prebavila in dihala, v namene zdravljenja in diagnostike pa lahko tudi parenteralno

Dejavniki toksičnosti ND



Toksičnost nanodelcev TiO2
(doktorska disertacija J. Petković)

• Raziskati mehanizme potencialnega toksičnega in genotoksičnega delovanja ND TiO2

• Testni sistem: celična linija človeškega hepatoma HepG2

• ND TiO2 dveh velikosti in kristalnih oblik (anatazna in rutilna)

• Kaj se zgodi s celicami po izpostavitvi ND TiO2:

– Oksidativni stres

– Poškodbe DNA

– Sprožitev apoptoze

– ...

Petković in sod., Nanotoxicology, v tisku; 
Petković in sod., Journal of Physics: Conference Series, v tisku
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(doktorska disertacija J. Petković)
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– Sprožitev apoptoze

– ...

Petković in sod., Nanotoxicology, v tisku; 
Petković in sod., Journal of Physics: Conference Series, v tisku

Odziv celic odvisen od 
velikosti delcev in njihove 

kristalne strukture.
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Odličen material z izjemnimi 

lastnostmi :

• netopnost v vodi in številnih 
organskih topilih, 

• nereaktivnost, 

• velika kemijska in termična 
stabilnost, 

• nevnetljivost, 

• fotokatalitičnost,

• superhidrofilnost,

• nizka cena…

in možnostmi za uporabo!

• Toksičnost

• Pojavlja se v različnih oblikah 
različni učinki na biološke sisteme.

• Manjši delci – večje tveganje.

• Površinsko nabiti delci se močno 
vežejo na biomolekule.

• Nečistoče dodatni učinki?

• Alergiki (višje koncetracije in daljši 
čas izpostavljenosti) 

• Sproščanje iz izdelkov

• Okoljska onesnaženost

• ...

Zakonodaja???



Hvala za 
pozornost!


