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tlenek tytanu (IV) w postaci anatazu. Powszech-
ność stosowania tej odmiany krystalicznej jest 
spowodowana jej wysoką wydajnością fotokatali-
tyczną, chemiczną stabilnością, brakiem negatyw-
nego wpływu na zdrowie ludzkie oraz relatywnie 
tanim procesem produkcyjnym [3]. Rzadziej wy-
korzystywane są inne formy krystaliczne, takie jak 
rutyl oraz brukit. W niektórych przypadkach wy-
korzystuje się mieszanki dwóch lub trzech form 
krystalicznych jednocześnie w różnych proporcjach 
(np. anataz-rutyl, 70:30 [3]). W celu zwiększenia 
efektywności fotokatalizy, fotokatalizator dodawany 
jest zazwyczaj w postaci cząstek rozdrobnionych 
do rozmiarów nanometrów. 
Fotokatalizator może być wprowadzany do struktu-
ry betonu jako dodatek do cementu, jako składnik 
substancji powłokotwórczych nanoszonych na po-
wierzchnię betonu lub jako składnik środka wyko-
rzystywanego do impregnacji kruszywa. Biorąc pod 
uwagę, że zjawisko fotokatalizy zachodzi wyłącznie 
na powierzchni betonu, to betony fotokatalityczne 
wykonywane są najczęściej dwuwarstwowo, przy 
założeniu, że fotokatalizator występuje wyłącznie 
w zewnętrznej warstwie betonu. 
Jakkolwiek dwutlenek tytanu, ze względu na swoje 
fotokatalityczne właściwości, wykorzystywany jest 
w przemyśle od lat 60. XX-wieku [4], to w tech-
nologii betonu znalazł zastosowanie dopiero pod 
koniec lat 90. W 1997 roku pojawiły się pierwsze 
zastrzeżenia patentowe na płyty chodnikowe [5] 
(Mitsubishi Materials Corporation) i kostkę brukową 
(Italcementi S.p.A.) [6] z betonu fotokatalitycznego. 
Italcementi w swoim patencie zastrzega wykorzy-
stanie dwutlenku tytanu w ilości od 0,1-0,5% masy 
spoiwa w formach: anatazu, mieszaniny anatazu 
i rutylu (70:30) oraz tzw. odmianach domieszko-
wanych. Natomiast patent Mitsubishi Materials 
Corporation wskazywał na wykorzystanie dwutlenku 
tytanu w ilości 5-50% masy spoiwa we wszystkich 
formach krystalicznych. W obu patentach znajdzie-
my informacje o oczyszczających właściwościach 
betonu fotokatalitycznego w odniesieniu do tlenków 
azotu (NOx). 

Mechanizm i efektywność oczyszczania powietrza
Proces fotokatalizy (rys. 1) rozpoczyna się od 
absorpcji kwantu promieniowania słonecznego 
o energii większej niż szerokość pasma wzbronio-
nego fotokatalizatora. Powoduje to przeskok elek-
tronu z pasma walencyjnego do pasma przewod-
nictwa i powstanie dziury elektronowej w paśmie 
walencyjnym, co z kolei prowadzi do powstania na 
drodze reakcji redukcji cząsteczek tlenu oraz utle-
niania cząsteczek wody rodników: O2•− , HO2• 
i HO• [3]. Następujące po tym reakcje utleniania 
szkodliwych związków azotu zachodzą według re-
akcji (1) i (2). 

NO+OH  NO2+H+ (1)

NO2+OH  +H+ (2)

Wprowadzenie
Jednym z najistotniejszych czynników kształtują-
cych jakość powietrza w centrach największych 
miast jest transport drogowy. W wyniku emisji 
spalin ze spalania paliw w silnikach pojazdów do 
atmosfery dostają się szkodliwe dla zdrowia ludz-
kiego tlenki azotu, lotne związki organiczne oraz 
pyły zawieszone [1]. 
Spośród związków atomów tlenu i azotu występu-
jących w powietrzu toksyczność wykazują tlenek 
azotu oraz dwutlenek azotu. Dwutlenek azotu sta-
nowi szczególne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego. 
Krótkotrwała ekspozycja na gaz o wysokim stęże-
niu NO2 prowadzi do podrażnienia górnych dróg 
oddechowych, a długotrwała ekspozycja może pro-
wadzić do przewlekłych chorób układu oddecho-
wego, w tym chorób nowotworowych [2]. Tlenek 
azotu jest kilkakrotnie mniej szkodliwy dla zdrowia 
ludzkiego, jednak w kontakcie z powietrzem utle-
nia się do dwutlenku azotu.
Dopuszczalne wartości średnie stężenia dwutlenku 
azotu, ze względu na ochronę zdrowia ludzi, wy-
noszą odpowiednio: 40 μg/m3 w odniesieniu do 
roku kalendarzowego i 200 μg/m3 w odniesieniu 
do jednej godziny pomiarowej, przy czym norma 
jednogodzinna nie powinna być przekraczana czę-
ściej niż 18 razy w ciągu roku. Dane z 2017 roku 
z czterech stacji pomiarowych (tab. 1) usytuowa-
nych wzdłuż głównych arterii komunikacyjnych we 
Wrocławiu, Krakowie, Warszawie i Katowicach 
świadczą o przekroczeniu dopuszczalnego rocz-
nego stężenia dwutlenku azotu w każdym z tych 
miast. Przekroczenia dopuszczalnego stężenia jed-
nogodzinnego wystąpiły tylko w przypadku stacji 
zlokalizowanej w Katowicach. 
Jednym z  rozwiązań materiałowych mogących 
się przyczynić do redukcji stężenia tlenków azo-
tu w powietrzu jest beton fotokatalityczny. Beton 
jest najczęściej wykorzystywanym przez człowieka 
materiałem budowlanym, stąd jego wykorzystanie 
w kontekście redukcji stężenia tlenków azotu wy-
daje się obiecującą ideą.

Technologia betonu fotokatalitycznego
Beton fotokatalityczny zawdzięcza swoje specjal-
ne właściwości wbudowanym w  jego strukturę 
cząsteczkom fotokatalizatora, czyli związku, który 
w wyniku absorpcji promieniowania słonecznego 
inicjuje reakcję chemiczną lub wpływa na szybkość 
już zachodzącej reakcji. Najczęściej wykorzysty-
wanym fotokalizatorem w technologii betonu jest 

Beton fotokatalityczny a możliwość 
oczyszczania powietrza

stacja pomiarowa / 
miara tendencji 

Wrocław
ul. Wiśniowa

Kraków
Al. Krasińskiego

Warszawa
Al. Niepodległości

Katowice
Al. Górnośląska

> 200, μ/m3 0 0 0 4

średnia / rok, μg/m3 48,1 60,5 51,7 57,5

maks. / rok, μg/m3 173,1 190,5 194,8 245,0

min. / rok, μg/m3 4,3 4,5 3,9 1,9

dominanta /rok, μ/m3 62,1 66,3 55,1 41,1

Tab. 1. Podstawowe miary 
statystyczne stężenia NO2 
w powietrzu obliczone 
w oparciu o jednogodzinne 
pomiary dla wybranych 
stacji pomiarowych w roku 
2017. Dane do obliczeń 
pochodzą z banku danych 
pomiarowych GIOŚ: https://
powietrze.gios.gov.pl/pjp/
archives
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Powstające na powierzchni betonu aniony azota-
nowe (NO3

–) reagują ze związkami wapnia z be-
tonu, tworząc azotany wapnia, które następnie są 
spłukiwane przez opady atmosferyczne. Według 
niektórych źródeł literaturowych [7, 8] beton fo-
tokatalityczny powinien wykazywać właściwości 
oczyszczające również w odniesieniu do tlenków 
siarki (SOx) oraz lotnych związków organicznych 
(VOC), chociaż jak dotychczas nie zostało to po-
twierdzone badaniami laboratoryjnymi. 
Pomimo wysokiej wydajności fotokatalitycznej, 
dwutlenek tytanu charakteryzuje się stosunkowo 
dużą szerokością pasma wzbronionego (3,2 eV) 
w odniesieniu do innych półprzewodników. Powo-
duje to, że do rozpoczęcia fotokatalizy niezbędne 
są wysokoenergetyczne fotony z zakresu promie-
niowania UV-A. Ogranicza to efektywność procesu 
fotokatalizy wraz ze wzrostem szerokości geogra-
ficznej. Jak pokazują doświadczenia duńskie (rys. 
2), efektywność oczyszczania powietrza z tlenków 
azotu w przypadku fotokatalitycznej nawierzchni 
wykonanej w Kopenhadze (55,68 N) była zauwa-
żalna w okresie od połowy marca do końca wrze-
śnia. Rozwiązaniem tego problemu może być wy-
korzystanie niektórych domieszkowanych odmian 

dwutlenku tytanu, które mogą być aktywowane 
niskoenergetycznymi fotonami (z zakresu światła 
widzialnego). 
Na efektywność oczyszczania mają wpływ zarów-
no czynniki materiałowe, jak i środowiskowe. Jak 
pokazują badania [3, 11, 12] najbardziej istot-
nymi czynnikami materiałowymi są: rodzaj wyko-
rzystanego fotokatalizatora, jego ilość w objętości 
betonu, sposób aplikacji (powłokowo, impregna-
cja kruszywa lub razem ze spoiwem) oraz rodzaj 
obróbki powierzchniowej betonu. Niektóre bada-
nia [11] wskazują, że stopień rozdrobnienia foto-
katalizatora nie wpływa istotnie na efektywność 
oczyszczania. Wśród czynników środowiskowych 
wyróżnić można [3, 13]: natężenie promieniowa-
nia UV, temperaturę otoczenia, prędkość wiatru, 
wilgotność względną powietrza oraz czystość po-
wierzchni betonowej. Idealne warunki dla procesu 
fotokatalizy to słoneczne dni z temperaturą powy-
żej 25°C i niewielką prędkością wiatru.

Przykłady realizacji 
Pierwsze realizacje z betonu fotokatalitycznego 
miały miejsce na początku XXI wieku. Jako pilo-
tażową nawierzchnię wykonano 10 000 m2 pasów 

Rys. 1. Mechanizm 
oczyszczania powietrza ze 
szkodliwych związków azotu 
przez beton fotokatalitycz-
ny [9]

Rys. 2. Wyniki pomiarów 
stężenia tlenku azotu przy 
nawierzchniach fotokatali-
tycznej oraz referencyjnej 
wykonanych w Kopenhadze 
[10]
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renowacji na ścianach bocznych i na suficie tunelu 
drogowego Leopolda II w Brukseli. Do aktywacji 
reakcji fotokatalizy zostało wykorzystane specjalne 
oświetlenie emitujące światło UV. Podobne rozwią-
zanie zastosowano do aktywacji mechanizmu foto-
katalizy w tunelu drogowym Umberto I w Rzymie, 
o długości 350 m (2007 r.), gdzie do renowacji 
zastosowano farby cementowe fotokatalityczne 
nanoszone metodą natrysku – szarą do wysokości 
1,80 m i białą powyżej (rys. 3). Wyniki kampanii 
pomiarowej pomiarów stężenia tlenków azotu wy-
kazały redukcję NO o 25% i NO2 o 19% [14].
Zastosowania materiałów fotokatalitycznych w tu-
nelach jest szczególnie przydatne w kontekście 
dodatkowego atutu tej technologii, tj. możliwości 
redukcji zanieczyszczeń powietrza, również tych 
osiadających na powierzchniach. Samoczyszczenie 
powierzchni betonowych wynika z właściwości fo-
tokatalitycznych oraz superhydrofilowych nanokry-
stalicznego ditlenku tytanu. Jednym z najbardziej 
znanych przykładów wykorzystania betonu samo-
czyszczącego jest kościół Dives in Misericordia 
w Rzymie (2003 r., rys. 4). Bryła kościoła przy-
pominająca statek z trzema żaglami o wysokości 
26 m została wykonana przy użyciu białego betonu 
z cementem z TiO2. Prowadzone pomiary fotome-
tryczne na tym obiekcie potwierdzają, że elewa-
cja kościoła pozostaje nadal biała mimo upływu 
lat. Podobnie jak pawilon włoski zaprojektowany 
w pracowni NEMESI na EXPO 2015 w Mediolanie 
(rys. 5) z białą fasadą z betonu fotokatalitycznego 
o powierzchni 9000 metrów kwadratowych, wyko-
naną z 900 płyt betonowych.

Podsumowanie
Powierzchnie z betonu fotokatalitycznego, które 
mają zdolność redukcji zanieczyszczeń obecnych 
w otaczającym je powietrzu jak i właściwości sa-
mooczyszczania z zabrudzeń eksploatacyjnych, są 
nadal rzadkością. Jednak coraz więcej wdrażanych 
projektów opatrzonych wynikami badań potwier-
dzających skuteczność technologii napawa optymi-
zmem, że beton fotokatalityczny nie jest technolo-
giczną efemerydą, a wręcz przeciwnie – przyczyni 
się do poprawy jakości życia mieszkańców dużych 
miast. Zgłaszane zapotrzebowania na nowe reali-
zacje inspirują do dalszych badań nad technologią 
w zakresie wielokryterialnej optymalizacji materia-
łowo-technologicznej, ekologicznej i ekonomicznej. 
Ekologiczna technologia betonu fotokatalitycznego 
może odegrać kluczową rolę w czasach ciągle ro-
snącej liczby pojazdów o silnikach spalinowych, 
przyczyniających się do emisji groźnych dla ludzi 
toksycznych gazów. Powierzchnie z betonu foto-

parkingowych z dwuwarstwowej kostki betonowej, 
wzdłuż drogi w Antwerpii (2004-2005 r.). Po 5 
latach zbadano trwałość właściwości fotokata-
litycznych wbudowanej kostki, wyjmując kolejne 
elementy z użytkowanej nawierzchni [13]. Bada-
nia in situ potwierdziły redukcję stężenia tlenków 
azotu przy budowie drogi „Den Hoek 3” w 2011 r., 
w okolicach Antwerpii. Zastosowano tam technolo-
gię nawierzchni dwuwarstwowej z wykorzystaniem 
cementu z dodatkiem dwutlenku tytanu w techno-
logii odkrytego kruszywa w górnej warstwie, zaś 
dolna warstwa konstrukcyjna została wykonana 
z betonu z kruszywem betonowym z recyklingu 
[13]. Z kolei badania przy ulicy w Bergamo wy-
konanej (2006-2007 r.) z dwuwarstwowej kostki 
brukowej z betonu fotokatalitycznego wykazały, iż 
wartości redukcji tlenków azotu mogą sięgać na-
wet 60% w porównaniu z pozostawionym odcin-
kiem drogi asfaltowej. 
Również w Polsce zostały wykonane pierwsze 
chodniki i drogi rowerowe z fotokatalitycznej kostki 
brukowej, między innymi w Zielonej Górze, Nowej 
Soli, Choruli, Boguchwale, ale nie były tam pro-
wadzone pomiary jakości powietrza w celu po-
twierdzenia możliwości redukcji zanieczyszczeń 
w  ich otoczeniu. Kompleksowy program badań 
towarzyszący wdrożeniu antysmogowego chodnika 
przy rondzie Daszyńskiego w Warszawie w 2018 r. 
potwierdził między innymi mniejsze zanieczyszcze-
nie tlenkami azotu o nawet 30 procent w pobliżu 
nowej nawierzchni z betonu fotokatalitycznego. 
Obiecujące wyniki pomiarów przyczyniły się do 
projektu kolejnych realizacji w Warszawie. 
W 2011 r. powłoka z fotokatalitycznych materia-
łów cementowych została zastosowana podczas 

Rys. 3. Tunel drogowy 
Umberto I w Rzymie z foto-
katalityczną powłoką
(źródło: http://www.airlite.
com/2018/01/17/tunnel-
-umberto-repainted)

Rys. 4. Kościół milenijny 
Dives in Misericordia 
w Rzymie wykonany z białe-
go betonu fotokatalitycz-
nego
(źródło: http://ecoesmas.
com/fotocatalisis-materia-
les-descontaminan)
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katalitycznego na elewacjach budynków i w na-
wierzchniach mogą być jednym ze skutecznych 
narzędzi do poprawy jakości powietrza w środowi-
skach dużych aglomeracji miejskich i przy dużych 
arteriach komunikacyjnych.
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