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Η χρήση Καινοτόµων Φωτοκαταλυτικών
Χρωµάτων στην βελτίωση της Ποιότητας
του Αέρα σε εσωτερικούς χώρους (IAQ)
& στην Εξοικονόµηση Ενέργειας.

Αναµενόµενα αποτελέσµατα

Μεταξύ των υφιστάµενων τεχνικών (ανανέωση µε 
νωπό εξωτερικό αέρα, χρήση υπεριώδους µικροβιοκτό-
νου ακτινοβολίας κ.λπ.) που µετριάζουν το πρόβληµα 
της µόλυνσης στο εσωτερικό περιβάλλον, η φωτοκα-
τάλυση, ως εναλλακτική τεχνολογία, θεωρείται η πιο 
ασφαλής καινοτόµος, αποτελεσµατική, οικονοµική και 
πολλά υποσχόµενη λύση. 

Το έργο VISIONS έχει ως στόχο την επίλυση των 
ζητηµάτων που αφορούν στη βελτίωση της ποιότητας 
εσωτερικού αέρα και την µείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας, χρησιµοποιώντας ένα ήδη αποδεδειγµένα 
καινοτόµο φωτοκαταλυτικό νανο-υλικό που µειώνει 
ατµοσφαιρικούς ρύπους χρησιµοποιώντας το ορατό 
φως σε αντίθεση µε τα υπάρχοντα προϊόντα στην αγορά 
που λειτουργούν µε τη χρήση UV ακτινοβολίας. 

Η προτεινόµενη τεχνολογική λύση θα είναι σε θέση να 
µειώσει έως και 40% συγκεκριµένους ατµοσφαιρικούς 
ρύπους (π.χ. NOx, VOC) συµβάλλοντας στη µείωση της 
ζήτησης σε συστήµατα καθαρισµού αέρα, κλιµατισµό 
και άλλο µηχανικό εξαερισµό και σε έως 10% λιγότερη 
κατανάλωση ενέργειας, µε σηµαντικό αντίκτυπο στη µα-
κροπρόθεσµη ενεργειακή ζήτηση και στον περιορισµό 
του κοινωνικοοικονοµικού κόστους από τις δυσµενείς 
επιπτώσεις στην υγεία που προκαλούνται από την ατµο-
σφαιρική ρύπανση σε εσωτερικούς χώρους.

Ως εκ τούτου, το VISIONS, σε πλήρη συµφωνία µε το 
Σύµφωνο των ∆ηµάρχων για το Κλίµα και την Ενέργεια, 
αποτελεί ένα δυνητικά νέο εργαλείο για την αποτελε-
σµατική µείωση των ατµοσφαιρικών ρύπων που βελτι-
ώνουν την καθηµερινή ζωή των πολιτών, συµβάλλοντας 
παράλληλα στις εθνικές και συντονισµένες προσπάθειες 
για την προώθηση τεχνολογιών ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
για λιγότερη κατανάλωση ενέργειας.

Το έργο συγχρηµατοδοτείται
από το Πρόγραµµα LIFE
της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εταίροι του έργου:

Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστηµών «∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» (Συντονιστής)

Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης

VITEX Α.Ε.

EVOLUTION PROJECTS PLUS

Πεδίο Εφαρµογής του Έργου: Κύριο αντικείµενο του έργου είναι
η παραγωγή µιας καινοτόµου φωτοκαταλυτικής βαφής,

η οποία στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας του εσωτερικού αέρα, 
ενώ θα επιτρέψει σηµαντική εξοικονόµηση ενέργειας στα κτίρια.

Προϋπολογισµός: 1.403.752€ (Ποσοστό συγχρηµατοδότησης 54%)

∆ιάρκεια υλοποίησης: 07/09/2020 - 06/09/2023

www.lifevisions.gr

@LifeVisionsGR

@gr_visions

Υπεύθυνος Επικοινωνίας
Θωµάς Μάγγος
Email: tmaggos@ipta.demokritos.gr
Τηλέφωνο: +30 2106503716

LIFE-VISIONS



Σχεδιασµός και ανάπτυξη της φωτοκαταλυτικής 
σκόνης:

Η ανάπτυξη της φωτοκαταλυτικής σκόνης πραγµα-
τοποιείται µε απλή µέθοδο συγκαταβύθισης από το 
ΙΤΕ. Η φωτοκαταλυτική σκόνη ενεργοποιείται πα-
ρουσία ορατής ακτινοβολίας και αποτελείται από 
οξείδιο του τιτανίου µε κατάλληλες προσµίξεις µε-
τάλλων µετάπτωσης.

Ηµι-βιοµηχανική παραγωγή των χρωµάτων 
VISIONS:

Η παραγωγή πραγµατοποιήθηκε µε την ανάµιξη 
της βελτιστοποιηµένης φωτοκαταλυτικής σκόνης 
µε δυο διαφορετικά είδη χρώµατος από την VITEX 
και το ΙΤΕ. Συγκεκριµένα, η VITEX ολοκλήρωσε την 
οργανική και την ανόργανη σύνθεση και ξεκίνησε 
την παραγωγή για τις απαιτήσεις των πιλοτικών 
εφαρµογών.

Έρευνα και έλεγχος της φωτοκαταλυτικής από-
δοσης των χρωµάτων VISIONS:

Η έρευνα της ικανότητας των χρώµάτων VISIONS να 
αποδοµούν τους αέριους ρυπαντές πραγµατοποιή-
θηκε στον φωτοκαταλυτικό εργαστηριακό αντιδρα-
στήρα του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε ∆ηµόκριτος, βάσει του προ-
τύπου CEN/TC/16980-1:2017. Τα αποτελέσµατα 

έδειξαν απόδοση αποδόµησης των οξειδίων του 
αζώτου 21.5% στην ορατή ακτινοβολία και 83.5% 
στην υπεριώδη ακτινοβολία για την οργανική σύν-
θεση, ενώ για την ανόργανη σύνθεση τα ποσοστά 
ήταν 12.0 % και 66.5% αντιστοίχως. Οι τιµές αυτές 
είναι πολύ υποσχόµενες για την παραγωγή βιοµη-
χανικού προιόντος.

Εφαρµογή του βέλτιστου χρώµατος VISIONS στα 
πιλοτικά κτίρια:

Το βέλτιστο χρώµα VISIONS θα εφαρµοστεί στα πι-
λοτικά κτίρια της Σχολής Ναυτικών ∆οκίµων στον 
Πειραιά και στα demo houses στις εγκαταστάσεις 
του ΙΤΕ στην Κρήτη. Η ποιότητα του εσωτερικού 
αέρα αξιολογείται µε κατάλληλο εξοπλισµό µέτρη-
σης των εσωτερικών συνθηκών.

Μεθοδολογία ανάπτυξης 
του φωτoκαταλυτικού 
χρώµατος VISIONS
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Τυπικά διαγράµµατα που παρουσιάζουν τη µείωση του NO υπό
την ορατή ακτινοβολία για το οργανικό και το ανόργανο χρώµα
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