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Förord 
Denna rapport utgör den skriftliga redovisningen av mitt examensarbete som har varit att 
fördjupa sig i hur fotokatalytisk betong fungerar och att titta på fördelarna med att använda sig av 
fotokatalytisk betong. I och med detta examensarbete avslutar jag mina studier vid Linköpings 
universitet.   

Jag vill tacka de personer som hjälpt mig med all information under arbetets gång och som har 
gjort denna rapport möjlig att genomföra. Ett speciellt tack till Åsa Nilsson som är forskare på 
företaget Cementa AB. Åsa har bidragit med mycket information inom ämnet. Hennes namn 
kommer också att dyka upp några gånger i rapporten. 

Mårten Johansson, examinator och handledare, ska också ha ett stort tack för att han givit mig 
bra tips och råd som hjälpt mig på vägen. 

 

Norrköping den 9 december 2009 

 

Ozan Altan 



Sammanfattning 
Betong är en av våra viktigaste och mest använda byggmaterial men som under 
produktionsprocessen förorsakar stora miljöbelastningar. Betong kan också under åren se 
smutsig och tråkig ut, men det finns dem som anser att åldringseffekten som orsakas av alger och 
mossor ger en vacker patina. 

Betong har kommit en lång väg i sin utveckling och efter många års forskning har en ny 
innovativ metod inom materialvetenskap visat att med hjälp av nanoteknik kan cementbaserade 
material som t.ex. betongkonstruktioner, murbruk, färg, trottoar etc. ges en fotokatalytisk effekt. 
Tekniken fotokatalys har tillämpats under ca 10 år i olika material för att få en självrengörande 
och de senaste åren framför allt en luftrengörande effekt. Den självrengörande effekten tillåter 
särskilt utsatta ytor behålla sitt estetiska utseende under årens gång och skyddar den mot mossor, 
alger, föroreningar och även mot klotter. Den luftrengörande effekten kanske är den mer 
intressanta egenskapen ur miljö- och hälsosynpunkt. Luftrengörande effekten kan leda till att 
luftkvaliteten vid tungt trafikerade platser förbättras avsevärt, framför allt i form av minskning 
halten av kväveoxider (NOx

Rapporten är en översiktlig litteraturstudie i ämnet fotokatalytisk betong. 

) i luften. Den fotokatalytiska betongen kan med andra ord bli en 
viktig kugge i att lösa miljö- och hälsoproblemen samt bidra till att sänka halten av 
luftföroreningar som uppstår på hårt trafikerade platser. 



Abstract 
Concrete is one of our most important and most widely used building material but the process of 
making concrete causes major environmental pressures. Concrete can also look dirty and boring 
with age, but some regard that the aging effects caused by algae and mosses provide a beautiful 
patina. 

Concrete has come a long way in its development and after many years of research a new 
innovative method in material science has shown that by using nanotechnology to cement-based 
materials such as concrete structures, mortar, paint, pavement, etc., a photocatalytic effect is 
given. Photocatalytic technique has been applied for about 10 years in various materials for   
self-cleaning and in recent years, particularly an air-cleaning effect. The self-cleaning effect 
allows particularly exposed surfaces to retain their aesthetic appearance over the years and 
protects it against moss, algae, pollution and also against graffiti. The air-cleaning effect may be 
the more interesting feature from an environmental and health point of view. The air-cleaning 
effect can lead to significantly improving the air quality in heavily trafficked areas, especially in 
terms of the reduction of nitrogen oxides (NOx

The report is a brief literature review on the subject photocatalytic concrete. 

) concentration in the air. The photocatalytic 
concrete can thus become an important cog in solving environmental and health problems as well 
as helping to reduce levels of air pollution arising from heavily trafficked areas. 
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1 Inledning 
 

1.1  Bakgrund  

Idag när miljöfrågorna är högst aktuella och viktiga för den framtida utvecklingen bör man 
kunna ställa högre krav på de byggmaterial som tillverkas och används som en del i ledet mot en 
mer hållbar utveckling. Efter att cementföretaget Italcementi Spa. färdigställde kyrkan ”Dives in 
Misericordia” i Rom (Italien) 2002 fick många upp ögonen för den nya typ av betong som 
användes i konstruktionen. Betongen som kallades för fotokatalytisk betong var ämnad i 
självrengörande syfte. År 2005 startades också det 3åriga svensk-finska forskningsprojektet 
Nanocrete. Syftet var att utveckla fotokatalytiska cement- och betongprodukter som har en 
självrengörande effekt och en luftrenande effekt. Företag som Cementa och Skanska är några av 
de svenska företag som deltog i projektet. Man visste att tekniken fungerade eftersom tester hade 
gjorts i länder som Tyskland, Italien och Japan, men innan forskningsprojektet visste man inte 
exakt hur det skulle fungera i vårt klimat och med våra material. Ett flertal andra projekt har 
också genomförts i syfte att undersöka fotokatalytiska betongens egenskaper. Efter att ha sett ett 
inslag i ämnet, där kyrkan i Rom användes som exempel, väcktes mitt intresse som ledde fram 
till det här examensarbetet. Mitt intresse var att ta reda på vad som hände efter 
forskningsprojekten och vad man kom fram till för slutsatser.    

 

1.2  Syfte/Frågeställning 

Det finns flera anledningar till varför jag valt att skriva denna rapport, huvudorsaken är att jag 
finner ämnet ytterst intressant. Med examensarbetet avser jag att fördjupa mina kunskaper i hur 
fotokatalytisk betong fungerar och undersöka de forskningsprojekt som genomförts i ämnet och 
se vad man drog för slutsatser. Jag ville också ta reda på var det skulle vara lämpligt att använda 
fotokatalytisk betong och ta reda på vilken potential den har. Syftet med rapporten har också 
varit att väcka ett intresse för ämnet hos läsaren då metoden är förhållandevis ny. 
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1.3  Metod och källor 

Efter att ha gjort litteraturstudier har jag funnit att det skrivits många tekniska rapporter i ämnet, 
huvuddelen på engelska och de flesta är från Italien eller Japan. Jag har även funnit ett antal 
skrivna artiklar men har också hittat mycket intressant och bra information på internet. Större 
delen av den information som används i denna rapport är hämtad från olika tekniska rapporter 
eftersom jag fann den informationen mest nyttig och konkret. I min ordlista har jag använt mig 
mycket av information från Nationalencyklopedin som även finns på adressen 
<http://www.ne.se>. Det finns flera olika källor till detta ämne och utifrån de olika källorna har 
jag sedan skapat mig en egen uppfattning om ämnet.   

 

1.4  Avgränsningar 

Jag har valt att avgränsa rapporten till enbart litterära studier. Examensarbetet var från början 
tänkt att enbart behandla fotokatalytisk betong men har under arbetets gång även berört andra 
områden där titandioxid (TiO2

 

), som är huvudkomponenten för att fotokatalytisk betong ska 
fungera, kan komma till nytta. 
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2 Presentation av titandioxid (TiO2

Titandioxid (TiO

) 

2

Den vanligt förekommande titandioxiden som används i färgpigmenterande syfte kan dock inte 
ge den önskade fotokatalytiska effekten. I artikeln av Janz och Nilsson (2006) står det att ”För 
detta krävs det en speciell typ av nanokristallin titandioxid som har fotokatalytiska egenskaper.” 

) spelar en viktig roll i vårt samhälle och kan komma att spela en ännu 
viktigare roll i framtiden. Titandioxid är en råvara som ofta förekommer i det vardagliga livet. 
Det har i många år använts som ett vitt färgpigment i bl.a. plast, färg, tandkräm och många andra 
produkter men det används även vid betongframställning för att skapa vita ytor. Titandioxid är 
en ofarlig kemikalie för människor och det kan vara en av anledningarna till att den används i så 
stor utsträckning. Titandioxid förekommer i olika kristallstrukturer och de två vanligaste heter 
anatas och rutil. Båda har olika egenskaper och måste särskiljas. Rutil fungerar bra som vitt 
pigment p.g.a. sin höga brytningsindex. Anatas är däremot ett lämpligt material för 
fotokatalytiska tillämpningar.  

Den fotokatalytiska egenskapen uppstår enbart genom belysning av UV-ljus. UV-ljuskällan kan 
utgöras av solen eller UV-lampa, båda fungerar lika bra.  
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3 Fotokatalytisk betong 

Betong är ett av våra viktigaste och mest använda byggmaterial, som under 
produktionsprocessen förorsakar ganska stora miljöbelastningar. Betong består av ca 80 % 
ballast (sten, sand eller grus), 14 % cement och 6 % vatten (Gillberg m.fl., 2001). För att få fram 
och förbättra vissa egenskaper hos betongen blandar man i mycket små mängder tillsatsmedel, 
som t.ex. titandioxid som i många år har använts som pigment vid betongframställning för att 
skapa vita ytor (Hertzell, 2002).  

På senare år har flera stora forskningsprojekt gjorts kring en ny sorts betong. Den här betongen 
kallas för fotokatalytisk betong och har som namnet antyder fotokatalytiska egenskaper. 
Fotokatalytisk titandioxid blandas med betongen och detta resulterar i att betongen får de 
önskade fotokatalytiska egenskaperna. 

 

3.1 Hur fotokatalytisk betong fungerar 

Hemligheten bakom fotokatalytisk betong är den speciella typ av nanokristallin titandioxid som 
har fotokatalytiska egenskaper, vilket nämndes i det tidigare kapitlet. Det är när det speciella 
titandioxidpulvret blandas in i cement som betongen får fotokatalytisk effekt, det vill säga 
förmågan att hålla sig ren och förmågan att bryta ned organiska föreningar. Den vanliga sortens 
titandioxid som används i andra syften går inte att använda för att få fotokatalytiska egenskaper. 

Fotokatalytisk titandioxid är en halvledare, fördelen med att använda en halvledare som 
titandioxid i fotokatalytiskt syfte är att den har ett litet bandgap mellan valens- och 
ledningsbandet. Fotokatalytisk titandioxid karakteriseras av att valenselektronerna helt fyller 
valensbandet och att det ovanför finns ett tomt ledningsband. Detta tillsammans med det lilla 
bandgapet gör att en elektron med lätthet kan flytta på sig till ledningsbandet. (Janz & Nilsson, 
2006)   

Om man skulle ge en mer detaljerad förklarning till hur fotokatalytisk betong fungerar skulle 
man kunna beskriva det enligt följande. Vid en fotokatalytisk reaktion använder man sig av 
energin från solljus eller UV-ljus för att aktivera ett ämne som ökar hastigheten hos en kemisk 
reaktion, utan att förbrukas. Om man går ned på atomnivå ser man att när energin (UV-ljus eller 
solljus) tillförs till titandioxiden kommer en elektron exciteras från valensbandet (VB), som är 
den normala elektronbanan, till ledningsbandet (CB). När elektronen lämnar valensbandet skapas 
ett elektronhål i valensbandet samtidigt som ledningsbandet får en elektron.  

 
 
 
 

4 



Det är detta som gör den fotokatalytiska titandioxiden extremt reaktiv, vilket gör att 
vattenmolekyler reagerar med den tomma platsen i valensbandet och att syremolekyler reagerar 
med elektronen i ledningsbandet och transformeras till radikaler. Reaktionen vid fotokatalys i 
titandioxid kan ses i figur 1 och reaktionsformeln beskrivs enligt nedan:  

TiO2 + hv → e-cb + h+vb
H

 (1) 
2O + h+ → OH• + H+

O
  (2) 

2 + e- → O2- •

Från det att titandioxiden reagerar med ljuset (hv) i första skedet kan man i det andra skedet se 
hur reaktionen går till när vatten reagerar med den tomma platsen i valensbandet och bildar en 
hydroxylradikal (OH

   (3) 

•). I det tredje skedet ser man hur elektronen i ledningsbandet reagerar med 
syre och bildar en superoxidradikal (O2

- •). Det är dessa radikaler som är mycket reaktiva och 
som i sin tur bryter ned olika organiska föreningar som t.ex. kväveoxid (NOx) och kolmonoxid 
(CO) till nitrater (NO3

-), koldioxid (CO2

 

), vatten och andra oftast harmlösa ämnen som med 
lätthet sköljs bort från den extremt hydrofila ytan med bara vatten. Det är alltså kombinationen 
titandioxid och UV-ljus som gör jobbet vilket ger fotokatalytisk betong dess självrengörande, 
luftrenande och även antibakteriella egenskaper. (ibid.)   

 

Figur 1. Reaktionen vid fotokatalys i titandioxid(TiO2

 

) 
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3.2 Självrengörande egenskaper 

Den fotokatalytiska betongen får två viktiga egenskaper när den reagerar med UV-ljus, den ena 
är att betongytan blir extremt hydrofil (attraherar vatten) och den andra är att den blir kemiskt 
reaktiv så att den bryter ner organiska föreningar och smuts. Båda dessa egenskaper bidrar till att 
ge betongytan den självrengörande egenskapen. Anledningen till att betongytan blir extremt 
hydrofil är att hydroxylradikalen (OH•

Det är ett faktum att den självrengörande egenskapen är till för att behålla det estetiska utseendet 
hos betongen d.v.s. den självrengörande egenskapen skall först och främst ge en ren estetisk 
vinst. Detta eftersom betongen har en förmåga att med åren se smutsig, tråkig och sliten ut på 
grund av faktorer som åldringseffekt, missfärgningar och även skadegörelse i form av klotter 
som t.ex. graffitimålningar. Alla dessa faktorer bidrar till förfulandet av betongen. En av de 
främsta anledningarna till missfärgningen av betongbaserade material är en ansamling av färgade 
organiska föreningar på betongens yta (Cassar m.fl., 2007). 

) som bildas när titandioxiden utsätts för UV-ljus gör att 
ytan attraherar vatten och därmed blir extremt hydrofil. När ytan attraherar vatten uppstår en 
vattenfilm mellan betongytan och smutspartiklarna, vilket hindrar smutsen från att fastna så hårt 
på betongytan. Vattenfilmen som bildas gör också att smutspartiklarna kan sköljas bort med 
lätthet från betongytan. Den hydrofila ytan avlägsnar också oorganisk smuts och förhindrar 
påväxten av alger, lavar och mossor på betongens yta. (ibid.) 

En bransch som ökat kraftigt under de senaste åren är fasadrengöringsverksamheten. Metoderna 
som används för att göra rent fasaderna har successivt visat sig göra både små och stora skador 
på fasadmaterialets ytfinhet, vilket i sin tur har lett till att den fortsatta nedsmutsningen och de 
skadliga angreppen skett fortare. (Hertzell, 2002) 

Med fotokatalytisk betong och dess självrengörande egenskaper kan dessa problem lösas och 
byggnader och olika betongelement skulle få mycket längre livslängd med minimalt underhåll.  

Ett av de första byggen som gjorts med fotokatalytisk betong i självrengörande syfte var kyrkan 
”Dives in Misericordia” i Rom (Italien) som stod färdig 2002, se figur 2. Det stora italienska 
cementtillverkande företaget Italcementi SpA var den viktigaste tekniska sponsorn för bygget av 
kyrkan. Italcementi följde utvecklingen av detta projekt noggrant genom att assistera med 
byggteknik och de utvecklade den nya typ av betong som, förutom att den är mycket stark och 
hållbar, skulle garantera tidbestående vita betongytor med hjälp av de självrengörande 
egenskaperna. Mätningar av panelerna, som bildar de tre seglen, utfördes på både utsidan och 
insidan. De senaste mätningarna som utfördes 2007 visar samma värden på panelerna som 
mätningar som utfördes 2002. Användandet av fotokatalytiskt betongen i självrengörande syfte 
var lyckade och gav den önskade effekten d.v.s. bevarandet av den vita färgen på 
betongelementen. (Italcementi SpA, 2008) 

6 



Italcementi SpA har stor erfarenhet inom området och är ett av företagen som ligger långt fram i 
utvecklingen. Företaget har varit inblandat i flera forskningsprojekt bland annat EU-projektet 
PICADA, som jag kommer beskriva lite senare i rapporten. De har också utfört många fältförsök 
och laboratorietester med goda resultat. På Italcementi SpA hemsida kan man finna flera 
tekniska rapporter att läsa.  

 

 

Figur 2. Kyrkan ”Dives in Misericordia” i Rom (Italien) 
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3.3 Luftrengörande egenskaper 

I kapitlet 3.1 om hur fotokatalytisk betong fungerar, beskrivs hur de olika radikalerna kan bryta 
ned organiska föreningar som kommer i kontakt med betongytan och således ger betongen 
luftrengörande egenskaper. Exempel på organiska föreningar som kan brytas ned är kväveoxider 
(NOx), kolmonoxid (CO) och ammoniak (NH3). Tester har också visat att fotokatalytisk betong 
och andra cementbaserade material oxiderar och bryter även ned svaveldioxid (SO2), bensen 
(C6H6) och formaldehyd (CH2O) som är kända för sina cancerframkallande egenskaper och 
andra negativa hälsoeffekter. Dessa obehagliga ämnen förekommer i avgaserna från olika fordon 
och vissa av dem förekommer i ångorna som skapas medan man t.ex. tankar sin bil. Dessa 
organiska föreningar har en stor negativ inverkan på luftkvaliteten i städerna och de negativa 
hälsoeffekterna är många. Listan kan göras lång över de negativa hälsoeffekterna t.ex. 
astmabesvär, nedsättning av lungfunktionen och kroppens allmänna försvar mot infektioner, 
ögonirritation, slemhinneirritation och som tidigare nämnts cancer. (Guerrini & Peccati, 2007; 
Cassar m.fl., 2007 ) 

De flesta undersökningar som utförts för att studera de luftrengörande egenskaperna har varit 
riktade mot nedbrytningseffekten av kväveoxidgaser, vilket är den vanligast förekommande ur 
föroreningssynpunkt. Huvuddelen av utsläppen som orsakas av fordon är kväveoxider, 
kolmonoxid, VOC (Volatile Organic Compounds) och olika partiklar. Dessutom leder dessa 
organiska föreningar till bildandet av marknära ozon (O3) och smog genom en serie reaktioner 
mellan kväveoxider och kolväten under inverkan av solljus. Eftersom bildandet av marknära 
ozon och smog är en långsam process som kan ta ett par timmar så skulle man effektivt kunna 
minska denna process med hjälp av de luftrengörande och speciellt de effektiva kväveoxid 
nedbrytande egenskapen som fotokatalytisk betong besitter. Kväveoxidutsläppen från trafiken är 
också en starkt bidragande faktor till bildandet av surt regn, som inte bara är skadligt för 
människor och miljön utan även har en negativ inverkan på byggmaterial (korrosion av ytan) 
som betong. Den fotokatalytiska betongen bryter ned kväveoxidgaserna till nitrater (NO3

-

Flertalet utförda undersökningar främst från Italien går det att läsa om i flera tekniska rapporter 
från t.ex. Guerrini och Peccati (2007), Cassar m.fl. (2007) och flera från Italcementi SpA. Dessa 
undersökningar visade en enhetlig och effektiv reduktion av kväveoxidhalterna med 20-80 
procent beroende på olika förhållanden (Guerrini & Peccati, 2007; Cassar m.fl., 2007; Janz & 
Nilsson, 2006). 

) så 
fort den kommer i kontakt med betongens yta. Kväveoxidgaserna som bryts ned av betongens 
yta kommer således inte bidra till bildandet av marknära ozon, smog, surt regn och på så sätt 
hindras de skadliga hälsoeffekterna. (Cassar m.fl., 2007) 
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3.4 Utförda forskningsprojekt 

Ett stort EU-projekt under namnet PICADA (Photocatalytic Innovative Coatings Applications 
for Depollution Assessment) startades 2002 och avslutades 2005. PICADA-projektet samlade 
industriella och akademiska aktörer samt laboratorier runt om i Europa. Dessa aktörer hade 
kunskap inom kemi, konstruktion, material, luftföroreningar och numeriska simuleringar. Syftet 
med projektet var att utveckla och ta fram material för föroreningskontroll genom att blanda in 
titandioxid i byggmaterial som betong och sedan bedöma deras effekt i stor skala. 
(http://www.picada-project.com)  

De viktigaste målen med projektet var att:  

• få en bättre förståelse för fotokatalytiska reaktioner och deras påverkan på rengöring och 
sanering 

 
• utveckla och optimera industriella formuleringar inklusive titandioxid, samt deras 

tillämpnings metoder 
 

• inrätta en lokal beteende modell under olika exponeringsförhållanden och i realistiska 
stadsmiljöer 

 
• utveckla och marknadsföra produkter. 

 
Mer information om PICADA-projektet finns att hämta på den officiella hemsidan, 
http://www.picada-project.com. 

 

En hel del händer också i Sverige. År 2003 startades med framgång ett pilotprojekt. De 
inblandade företagen och instituten i projektet var CBI (Cement- och Betonginstitutet), Cementa 
AB (cementtillverkare i Sverige) och Kemira (ett bolag från finland som är en stor tillverkare av 
titandioxid). Syftet med pilotprojektet var att göra en förstudie på fotokatalytisk titandioxid och 
betong. Tester med den självrengörande betongen gjordes med framgång. Betong målad med 
”rodamin” och ”metylenblå” utsattes för solljus i två dygn och efter dessa två dygn hade färgen 
försvunnit från betongytan, se figur 3. (Janz & Nilsson, 2006) 
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Figur 3. Betong målad med rodamin och metylenblå, före och efter att den blivit utsatta för solljus 

Cementa och Kemira startade tillsammans ett nytt svensk-finskt projekt. Projektet gick under 
namnet Nanocrete och startades under 2005 och avslutades 2008. Flera svenska och finska bolag 
samt forskningsinstitut deltog i projektet bl.a. Skanska, CBI, Consolis, VTT m.fl.  

Syftet med Nanocrete projektet var att framställa en luftrenande men också en självrengörande 
betong, som i sin tur skulle leda fram till utvecklandet av nya betongprodukter som t.ex. 
marksten för gator, buller vallar längs vägar, väggelement för vägtunnlar och byggelement för 
parkeringshus. (www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/allmant/article36222.ece) 

I artikeln av Wallerius (2005) i Ny Teknik säger Åsa Nilsson, som är forskare på företaget 
Cementa AB, ”Vi vet att tekniken fungerar, men inte exakt hur den fungerar i våra material och 
vårt klimat”. I samma artikel säger Bo-Erik Eriksson, som är forskningschef och projektledare på 
Cementa AB, ”Det har en enormt stor potential” där han syftar på fotokatalytisk betong. 
Cementa AB var hela projektets koordinator/tekniske sekreterare. 

Dessa forskningsprojekt är bara några få exempel av många som utförts i området. Det har 
utförts mycket tester av såväl företagen som deltog i Nanocrete och av andra internationella 
bolag. Med det som grund vet man med säkerhet att tekniken med fotokatalytisk betong och dess 
självrengörande och luftrengörande egenskaper fungerar. Mängder med fältförsök och 
laboratorietester har också bevisat detta. Det är lika viktigt att både utföra fältförsök och 
laboratorietester. Under fältförsök finns det mängder med faktorer som påverkar resultaten 
exempelvis olika väderförhållanden. Dessa försök är viktiga i det avseendet då de anknyter till 
den verkliga situationen. I laboratoriet finns fördelen att kunna kontrollera påverkande faktorer 
mycket noggrant (Hellman, 2009).  
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3.5 Utförda fältförsök 

I kapitlet 3.4 omnämndes ett test av betong som målats med ”rodamin” och ”metylenblå”, 
samma test gjordes även i Nanocreteprojektet och man använde sig av exakt samma betongblock 
som i det tidigare experimentet. Det visade sig att aktiviteten fortfarande kvarstod och i hälften 
av proven hade även märkningen av spritpennan försvunnit, endast de betongblock som kunde 
identifieras testades dock (Janz & Nilsson, 2006). 

I Guervill (Frankrike), ca 40 km väster om Paris, utfördes ett storskaligt fältförsök inom 
PICADA-projektet. Man döpte själva fältförsöket till ”The canyon street model”. Man lät bygga 
upp en simulerad stadsmiljö i en skala 1:5 med hjälp av kommersiella lastcontainrar vilka man 
ställde upp parallellt med varandra. Fyra så kallade byggnader skapades och mellan dem tre 
gator som var ca 18 m långa, 2 m breda och 5 m höga, se figur 4. Väggarna på första gatan 
lämnades orörda medan den andra och tredje gatans väggar täcktes med fotokatalytiskt aktivt 
titandioxidmurbruk. Luften mellan dessa gator förorenades med hjälp av en motor vars 
gasutsläpp leddes i ett perforerat rörsystem som installerades i mitten av gatorna. Sensorer 
placerades utmed väggarna och mätte halterna av kväveoxid och ozon, se figur 5. Resultaten var 
mycket positiva och visade att de fotokatalytiskt aktiva titandioxidtäckta väggarna sänkte 
kväveoxidhalten i luften med så mycket som 40-80 procent beroende på väderlek och tid på 
dygnet. Kväveoxidhalterna vid de obehandlade väggarna var oförändrade. (http://www.picada-
project.com) 

 

 

Figur 4. ”The canyon street model” I Guervill (Frankrike) 
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Men det bör tilläggas att experimenten utfördes under sommarmånaderna juli-september 2004, 
då väderförhållanden är mer gynnsamma jämfört med vinterhalvåret. Dessa resultat, över hur 
mycket kväveoxid som kan brytas ned, bekräftas också av de tekniska rapporterna från Guerrini 
och Peccati (2007) samt Cassar m.fl., (2007). 

 

 

Figur 5. Instrumentanordningen mellan gatorna och på väggarna 

Figur förtydligande. NOx L står för Left (vänster) och NOx

 

 R står för Right (höger) 
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3.6 Laboratorietester och standarder  

För att kunna mäta hur effektivt fotokatalytiska material bryter ned olika föroreningar har flera 
olika testmetoder tagits fram. Denna rapport kommer dock enbart belysa de testmetoder som 
undersöker kväveoxidreduktionen och som använder sig av cementbaserade material. Några av 
testmetoderna har till och med godkänts som nationella standarder.  

I Nanocrete projektet utvecklades en mätmetod av Cementa research för att mäta 
kväveoxidreduktionen. Tester visade tydligt att fotokatalytisk betong bryter ned kväveoxid 
effektivt. (Janz & Nilsson, 2006)  

En av testmetoderna som godkänts som nationell standard är ”NOx

NO

 flow-through” metoden, som 
både beskrivs i den japanska standarden JIS TR Z 0018 ”Photocatalytic material - Air 
purification test procedure” som också är anpassad till ett förslag till ISO-standarden ISO TC 
206/SC N ”Fine ceramics - Test method for air purification performance of photocatalytic 
materials - Part 1: Removal of nitric oxide”. (Cassar m.fl., 2007) 

x

1. 0,5 h utan ljus och gas med 1 ppm koncentration av NO som blåses med en bestämd 
hastighet  

 flow-through metoden delas upp i tre olika faser (ibid.): 

2. 5 h med UV-ljus och med 1 ppm koncentration av NO vid inloppet 
3. 0,5 h med ljus och ren luft (utan NO) (för att se om en desorption mekanism sker) 

 

Resultaten från ett utfört test med ”NOx flow-through” metoden visades på en uppmätt kurva i 
Cassar m.fl., (2007), se figur 6. En tydlig trend kan ses, i fas två när UV-lampan aktiveras 
sjunker kväveoxid (NOx

 

) koncentrationen vid utloppet. (ibid.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13 



 

Figur 6. NOx

Det finns två andra testmetoder som vanligtvis används för att bedöma hur mycket 
kväveoxidkoncentrationen reduceras. Den första metoden kallas för den ”Dynamiska metoden” 
och är mycket lik flow-through metoden. (ibid.) 

 flow-through metodens tre olika faser 

 Den dynamiska metoden kan kort beskrivas på följande vis: 

• En konstgjord atmosfärgenerator med en kväveoxidkälla skapas för att kunna ge ett 
kontinuerligt flöde med en konstant kväveoxidkoncentration 

• En reaktionskammare innehållande provexemplaret bestrålas genom en glasruta av en 
UV-lampa som ger en väl bestämd ljusstyrka på provexemplarets yta. Storleken på 
reaktionskammaren (3 liter) är dimensionerad för att testa prover med en definierad 
exponerad yta (65 cm2

• Kväveoxidkoncentrationen vid utloppet av reaktionskammaren mäts med en 
”chemiluminescence” kväveoxidmätare 

) 

En schematisk överblick av dynamiska metoden kan ses i figur 7, och ett exempel på en uppmätt 
kurva från ett utfört test i Cassar m.fl., (2007) kan ses i figur 8. Här kan man se att när UV-
lampan är påslagen sjunker kväveoxidkoncentrationen och när lampan stängs av igen ökar 
koncentrationen.  
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Figur 7. Schematisk överblick av ”Dynamiska metoden” 

 

 
Figur 8. Den uppmätta kurvan enligt ”dynamiska metoden” 

Den andra metoden kallas för den ”Statiska metoden” och är en godkänd italiensk standard UNI 
11247 (ibid.). Den statiska metoden är lik den dynamiska metoden men med lite skillnader. 
Förorenad luft sätts i rörelse i en sluten krets och under experimentet äger inget luftutbyte rum. 
Likt den dynamiska metoden placeras provexemplaret i en reaktionskammare med en glasruta 
som bestrålas av en UV-lampa under en bestämd tid. En närmare beskrivning av den statiska 
metoden är enligt följande: 

• Först fylls blandnings- och reaktionskammaren med luft och sedan läggs det till en viss 
mängd kväveoxid (NOx

• Gasen pumpas omkring i den slutna kretsen som utgörs av blandnings- och 
reaktionskammaren. 

) i blandningskammaren, tills man har fått en bestämd 
kväveoxidkoncentration. 
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Den ovanstående beskrivningen upprepas två gånger med provexemplaret inne i 
reaktionskammaren. Först görs testet med UV-lampan avstängd sedan med den påslagen. 
Kväveoxidgasen mäts sedan med ”chemiluminescence” kväveoxidmätaren som i den dynamiska 
metoden. Efter några mätningar får man en kurva som visar typiska tendenser över hur 
kväveoxidgasens koncentration ändras. (ibid.) 

En schematisk överblick av statiska metoden kan ses i figur 9, ett exempel på en uppmätt kurva 
från ett utfört test i Cassar m.fl., (2007) kan ses i figur 10.  

 

 

Figur 9. Schematisk överblick av ”statiska metoden” 
 

 
Figur 10. Data insamlad genom ”statiska metoden” 
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4 Tillämpnings- och användningsområden för fotokatalytisk 
betong 

Faktum är att flera cementbaserade material och relaterade produkter med fotokatalytisk 
titandioxid och dess egenskaper har validerats i laboratorium. (Guerrini & Peccati, 2007) 

Det har visat sig att tekniken med fotokatalytisk betong har varit särskilt effektivt när den 
tillämpats på stora ytor. Det vill säga att om fotokatalytisk betong täcker en stor specifik yta så 
ökar den fotokatalytiska aktiviteten kraftigt jämfört med om den bara täcker en mindre yta. 
(ibid.)   

En viktig aspekt för att få en så effektiv reaktion som möjligt är att titandioxid har en bra kontakt 
med en ljuskälla, solljus eller annan UV-ljuskälla, och att den är jämn och väl fördelad på ytan. 
De fotokatalytiskt belägna ytorna har också en lång livslängd och är inte alls tidsbegränsade 
eftersom titandioxiden inte förbrukas under reaktionen.  

För att få en så bra fotokatalytisk effekt som möjligt hos cementbaserade material har Cassar 
m.fl., (2007) i sin rapport listat upp ett par kriterier som måste vara uppfyllda. Dessa kriterier är: 

• Förekomst av relativt höga kväveoxidhalter.  

• Dagsljus eller som ett alternativ en acceptabel mängd UV-ljus. 

• Regelbunden sköljning med regn (eller rengöring med vatten) för att tvätta av 
nitraterna från ytan. 

Om kriterierna inte uppfylls och den fotokatalytiska betongen placeras lång ifrån 
föroreningskällan kommer den inte att vara effektiv och således tappar den sitt syfte vid en sådan 
placering.  
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4.1 Möjliga användningsområden  

Vägtunnlar har ofta dålig luft och i dagsläget styrs halterna av kväveoxid i tunnlar med 
ventilationsanordningar. Fotokatalytisk betong kan förbättra situationen och göra stor nytta 
genom att minska kväveoxidhalterna. UV-ljuset som behövs kan komma från den normala 
tunnelbelysningen. Situationen med dålig luft är densamma i parkeringshus, fotokatalytisk 
betong skulle göra stor nytta även här.  

Som fältförsöket ”The canyon street model” i Guervill (Frankrike) visade, kan fotokatalytiskt 
murbruk i husfasader ha en stor luftkvalitetsförbättrande effekt i stadsmiljön. De självrengörande 
egenskaperna skulle hålla fasaden ren. Utöver denna estetiska vinst fås även en miljömässig och 
ekonomisk vinst, dels genom att man minskar behovet av tvättningar, dels genom att 
fasadmaterialet får en längre livslängd. 

Sveriges vägnät består i stort sett bara av asfaltbelagda vägar och nyproduktionen av 
betongvägar är mycket ovanlig och sker i liten skala. Att försöka omvandla större delar av 
vägnätet till betongvägar med fotokatalytiska egenskaper skulle leda till en enorm investering, 
vilket inte är ett realistiskt mål. Det mer realistiska alternativet vore att fokusera och satsa på 
områden som har störst problem med föroreningar såsom hårt trafikerade platser i stadsmiljö i 
anslutning till områden där människor vistas. Man uppnår bäst effekt genom att installera den 
fotokatalytiska betongen så nära föroreningskällan som möjligt. (Hellman, 2009) 

Sprutbetong med fotokatalytisk titandioxid är också intressant eftersom man då med lätthet kan 
skapa tunna skikt med fotokatalytisk betong, vilket är tillräckligt för att få den önskade effekten. 
(Guerrini & Peccati, 2007; Cassar m.fl., 2007; Janz & Nilsson, 2006; Nilsson, 2007) 

Störts potential av att använda fotokatalytisk betong skulle uppnås vid följande byggnationer:  

• Trottoarer för hårt trafikerade gator - självrengöring och nedbrytning av luftföroreningar. 

• Vägbeläggningar - självrengöring och nedbrytning av luftföroreningar. 

• Korsningar - nedbrytning av luftföroreningar. 

• Bensinstationer - nedbrytning av luftföroreningar. 

• Tullstationer - självrengöring och nedbrytning av luftföroreningar. 

• Husfasader - självrengöring och nedbrytning av luftföroreningar. 

• Busshållplatser - nedbrytning av luftföroreningar. 
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• Olika väggelement - nedbrytning av luftföroreningar. 

• Glas - självrengörande. 

• Takpannor - självrengörande. 

• Färger och puts - självrengöring och nedbrytning av luftföroreningar. 

• Marksten för gator - självrengöring och nedbrytning av luftföroreningar. 

• Bullervallar längs vägar - självrengöring och nedbrytning av luftföroreningar. 

• Betongelement och beläggning för tunnlar - självrengöring och nedbrytning av 
luftföroreningar. 

• Betongelement och beläggning för parkeringshus/platser - självrengöring och 
nedbrytning av luftföroreningar. 

Man skulle kunna lista upp fler, men dessa verkar vara de områden där fotokatalytisk betong 
skulle göra mest nytta. 

Det har tidigare nämnts i kapitlet 3.1 att den fotokatalytiska effekten också har en antibakteriell 
egenskap, det vill säga att bakterier och viruspartiklar angrips på samma sätt som föroreningar 
och förstörs, men informationen kring detta är mycket liten. Man skulle kunna tänka sig att 
fotokatalytisk betong skulle komma till stor nytta i miljöer med hög smittorisk och där man vill 
hålla ner bakterieförekomsten t.ex. i sjukhus, i så kallade sjuka hus och andra offentliga miljöer. 
I dessa miljöer skulle man kunna täcka väggar, tak och golv med fotokatalytiskt cementbaserade 
produkter eller med färg som blandats med fotokatalytisk titandioxid. Någon fördjupning görs 
inte i det här området eftersom konkret information kring detta är knapphändig.  
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4.2 Befintliga produkter   

Bland de vanligaste produkterna på marknaden som använder sig av fotokatalytisk titandioxid i 
cementbaserade byggmaterial hittar man TX Active ® cement från Italcementi och NOxer ® 
teknik från Mitsubishi. Företaget Cementa har också en produkt ute på marknaden. Den kallas 
för TiOmix®, de marknadsförs som ett betongtillsatsmedel som bryter ned luftföroreningar och 
organiska ämnen. TX Active ® fungerar som en kvalitetsmärkning i hela Europa för de 
cementprodukter som använder sig av den fotokatalytiska aktiviteten. Även TiOmix® använder 
sig av TX Active ®

Pilkington är en av världens största tillverkare av glas och glasprodukter. I sitt sortiment har de 
ett glas som marknadsförs som världens första självrengörande glas, som de kallar för Pilkington 

 för kvalitetsmärkningen.  

Activ™. Glasets yta behandlas med titandioxid vilket gör att glaset oxiderar föroreningar till 
harmlösa substanser. (http://www.pilkington.com/europe/sweden/swedish/default.htm) 

Företaget Maxit säljer Maxit Airfresh som är en gipsbaserad mineralisk ädelputs med 
luftreningseffekter för inomhusmiljö. Produkten skulle med fördel kunna användas i skolor, 
sjukhus, restauranger, hotellrum, konferenslokaler och i butiker. Det sägs också att produkten 
klarar att reducera lukter från rök, matos och andra störande lukter. (www.maxit.se) 

Inom PICADA-projektet utvecklades också olika produkter bl.a. två olika mineraliska 
beläggningar, två olika organiska beläggningar och ett urval av olika färger. (http://www.picada-
project.com)  

Italien är inte det enda landet som ligger i framkanten av utvecklingen. Även i Japan har stora 
delar av utvecklingen skett. Här finns det produkter där fotokatalytisk titandioxid förekommer i 
t.ex. olika ytbehandlingsprodukter och ett speciellt luftfilter har skapats i antibakteriellt 
luftrengöringssyfte. (Janz & Nilsson, 2006) 
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5 Slutsats  
Den fotokatalytiska effekten hos titandioxid har varit känd länge. Men det är först nu på senare 
år man ser vilken potential titandioxid har när den kombineras med andra material, framförallt 
betong. Man ser framför sig att den fotokatalytiska betongen kommer förbättra livsmiljöer 
framförallt i städerna. Applikationsområdena är många och potentialen är stor (se kapitel 4.1) för 
att fotokatalytisk betong ska användas i större utsträckning.  

Med fotokatalytisk cementbaserade produkter skulle man minska tvättningsbehovet av 
betongytor markant och därigenom bevara det estetiska utseendet av de olika betongytorna. 
Genom att man minskar tvättningarna på ytor som regelbundet tvättas minskar man automatiskt 
mängden rengöringsmedel som kommer ut i miljön. Man får både en miljö- och en ekonomisk 
vinst. Fotokatalytisk cementbaserade produkter är också ett bra redskap för att bekämpa de 
ökande luftföroreningarna i städerna. Eftersom 20-80 procent av luftföroreningarna bryts ned (se 
kapitel 3.3) när förutsättningarna är rätta och dess egenskaper utnyttjas rätt är detta positivt även 
ur hälsosynpunkt. Fotokatalytisk cementbaserade produkter kan därför med fördel användas 
istället för vanliga cementbaserade produkter.   

Efter min litteraturstudie av fotokatalytisk betong har jag fått en bra bild av hur fotokatalytiska 
processen går till. Jag har också fått en inblick i historien och forskningen bakom de produkter 
som redan finns idag och som väntar på sitt genombrott. Men även framtida produkter som kan 
komma att spela en stor roll i miljöarbetet och den framtida stadsplaneringen. 

Dock fanns det inte tillräckligt mycket information att hitta vad gällde de antibakteriella 
egenskaperna och de ekonomiska aspekterna, vilket jag hade önskat. 

Jag ser nästan enbart fördelar med användandet av fotokatalytiskt cementbaserade produkter, 
förutsatt att de används på platser där dess egenskaper utnyttjas rätt. I det material som studerats 
belyses inga nackdelar med fotokatalytisk betong, men sannolikt är produktionen dyrare jämfört 
med vanlig betong. Å andra sidan kan fotokatalytisk betong vara mer kostnadseffektivt på sikt 
med tanke på att ytan inte behöver rengöras. Samtidigt ska man tänka på de positiva 
hälsoeffekterna på lång sikt som medföljer med fotokatalytisk betong, vilket jag inte tror går att 
sätta något pris på.   
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Bilaga 1: Ordlista 

Patina  Patina är en grönfärgad oxidbeläggning (Nationalencyklopedin). 
Patina är de yttre tecknen på åldrande hos ett föremål.  

Excitation ”vetenskaplig term för retning”. Upptagande av energi i t.ex. en 
atomkärna, atom eller molekyl, dvs. systemets övergång från ett 
lägre till ett högre energitillstånd, en elektron "hoppar upp" till ett 
skal(band) som innehåller mer energi. (ibid.) 

Fria radikaler Inom kemin äldre benämning på organiska föreningar innehållande 
ett udda antal elektroner. Detta gör ofta radikaler mycket reaktiva 
och kan bryta ner organiska föreningar till koldioxid, vatten, 
nitrater och andra oftast harmlösa ämnen som lätt sköljs bort. 
(Nationalencyklopedin; Janz & Nilsson, 2006)  

Nanoteknik Nano är ett prefix och en nanometer är 1*10-9 

Rutil ”(av latin 

m. Ordet nano 
betyder dvärg. Namnet nanoteknik syftar på teknik som nyttjar 
material och reaktioner som sker i väldigt liten skala rent 
storleksmässigt. (Janz & Nilsson, 2006) 

ru´tilus ”rödaktig") rödbrunt till svart mineral med 
sammansättningen TiO2

Anatas ”(grek. 

. Det förekommer i små mängder i 
magmatiska och metamorfa bergarter samt i kvartsfyllda sprickor. 
Mineralet bildar titanmalm och används även som vitt färgämne 
(titanvitt).” (Nationalencyklopedin) 

ana´tasis ”utsträckning”, ”'höjd”, med syftning på 
mineralets spetsigt utdragna kristallform), brunt eller blåsvart 
mineral med sammansättningen TiO2

VOC VOC:er (av engelskans ”volatile organic compund”) är en grupp 
av 

. Anatas utgör tillsammans 
med mineralen brookit och rutil de tre kända modifikationerna av 
titandioxid.” (ibid.)  

organiska föreningar som lätt förångas i rumstemperatur och 
som på svenska kallas för lättflyktiga organiska föreningar. Halten 
av lättflyktiga kolväten i luften har hälso- och miljöeffekter, bland 
annat är de viktiga vid bildandet av marknära ozon.  

NOx Är kvävets föreningar med syre, Kväveoxider (NOx

24 

) är ett 
samlingsnamn för de olika oxider av kväve. Kväve bildar minst sju 
oxider som t.ex. kvävemonoxid, kvävedioxid och några andra 
kväveoxider. (Nationalencyklopedin)  



NO2 ”Kvävedioxid bildas främst vid förbränning av fossila bränslen, 
bildningen gynnas av höga förbränningstemperaturer och vid 
närvaro av kväve. Den största lokala källan är biltrafik. 
Kvävedioxidens negativa hälsoeffekter bedöms vara att känsliga 
personer kan drabbas av astmabesvär. På grund av sin hydrofoba 
(vattenavstötande) effekt löses NO

2 
dåligt i lungorna och kan 

därför komma långt ner i lungorna. NO
2 

SO

kan även bidra till 

nedsättning av lungfunktion och kroppens allmänna försvar mot 
infektioner.” ”Miljömässiga effekter är bidrag till övergödning, 
försurning och bildande av marknära ozon.” (Sandsveden & 
Andersson, 2007) 

2

O

 ”Svaveldioxid uppstår vid förbränning av fossila bränslen, då 
främst olja och kol. Halterna i omgivningsluften (bakgrundshalten) 
i Sverige är idag mycket låga.” ”Svaveldioxidens hälsoeffekter är 
astmabesvär, nedsättning av lungfunktion och en allmänt ökad 
frekvens av luftvägsinfektioner. Negativa miljöeffekter är 
svaveldioxidens bidrag till försurningen.” (ibid.) 

3

 

 ”Marknära ozon bildas genom en serie reaktioner mellan kolväten 
och kväveoxider, under inverkan av solljus. Bildning av marknära 
ozon sker därför främst på sommarhalvåret.” ”faktorer som gynnar 
bildande av marknära ozon är biltrafik och vedeldning. Det är av 
vikt att skilja på marknära ozon som är skadligt för människa, djur 
och miljö och ozon i stratosfären som hjälper till att minimera de 
skadliga UV-B strålarna.” Det marknära ozonets främsta 
hälsoeffekter är ögonirritation, slemhinneirritation, huvudvärk, 
astmabesvär och inflammation i luftrören. Marknära ozon har även 
miljöeffekter i form av vegetationsskador. (ibid.) 

NH3 ”Ammoniak är den viktigaste och vanligaste av kvävets föreningar, 
kemiska formel NH3

 

. Vid rumstemperatur är ammoniak en färglös 
gas med karakteristisk lukt, starkt slemhinneretande, i höga halter 
farlig.” ”Efter svavelsyra är ammoniak världens mest producerade 
industrikemikalie. Den används för framställning av salpetersyra, 
handelsgödsel (största delen av produktionen), plaster, 
sprängämnen m.m.” (Nationalencyklopedin). Gasen är löslig i 
vatten och bildar då den basiska lösningen ammoniumhydroxid.  
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CO ”I dagligt tal koloxid, mycket giftig, brännbar gas utan färg, lukt 
och smak, kemisk formel CO. Kolmonoxid bildas vid ofullständig 
förbränning och finns i brandrök (kolos) och bilavgaser. Gasen är 
mycket reaktiv och oxideras lätt till koldioxid.” Kolmonoxid är 
mycket skadlig att andas in. En av hälsoeffekterna är att den binder 
till de röda blodkropparna starkare än vad syre gör, vilket gör att 
blodkropparnas förmåga att transportera syre till kroppens 
vävnader och cellandningen försämras kraftigt. ”Yrsel, illamående 
m.m. observeras vid lindrig kolmonoxidpåverkan, medan bl.a. 
medvetslöshet och kramper inträder vid högre koncentrationer.” 
(ibid.) 

CH2O Formaldehyd även kallad metanal. Är en färglös gas med stickande 
lukt, kemisk formel CH2

C

O. ”Formaldehyd används t.ex. som 
desinfektionsmedel, bekämpningsmedel och vid framställning av 
plaster. Gasen räknas som cancerframkallande.” ”Formaldehyd är 
starkt slemhinneirriterande och kan framkalla 
överkänslighetsreaktioner och betecknas sedan 1991 som 
cancerframkallande av Kemikalieinspektionen.” (ibid.) 

6H6 ”Bensen, förr bensol, är en färglös starkt ljusbrytande vätska med 
karakteristisk lukt, mycket lättantändlig och mycket giftig.” 
Bensen utgör i dag en tillsats i bensin, om än i begränsad 
utsträckning. ”Bensen klassas som cancerframkallande och kan vid 
kronisk exponering ge benmärgsskador och leukemi.” (ibid.) 
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