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Titaniumdioxide toegepast in bouwproducten kan – toegepast in een laboratoriumsituatie
– bepaalde luchtvervuilende stoffen goed afbreken. Bij praktijkproeven in Nederland vallen
de resultaten echter tegen. Het aanbrengen van titaniumdioxide (TiO2) op asfalt,
straatsteen, dakbedekking en geluidsschermen leidt niet tot noemenswaardige verbetering
van de luchtkwaliteit. Het beperkte aantal zonuren in Nederland, de hoge luchtvochtigheid
en de wind spelen daarbij een belangrijke rol. Verder is er onduidelijkheid over mogelijke
risico’s voor mens en milieu. Dit concludeert het in luchtmetingen gespecialiseerde
onderzoeksbureau M+P raadgevende ingenieurs op basis van een onderzoek in opdracht
van de Verenigde Keramische Organisaties (VKO). Reacties van mensen uit het vakgebied
op dit artikel zijn in de kaders te lezen.

Momenteel worden veel coatings aangeboden waarin TiO2 is verwerkt.
Deze worden onder meer ingezet om – door afbraak van stikstofoxiden
afkomstig uit het verkeer – de luchtkwaliteit te verbeteren. Over het effect
van deze TiO2 bestond geen eenduidig beeld. Dit was de reden dat VKO
het onderzoeksbureau M+P opdracht gaf tot een breed bureauonderzoek
naar het effect van TiO2 op de luchtkwaliteit en andere milieueffecten. De
opdracht van VKO past in de aanpak van de sector wat betreft duurzame
innovatie, streven naar productverbetering en oplossing van knelpunten.
TiO2 wordt gewonnen uit het in de natuur voorkomende titaanerts, en
wordt veel toegepast in de verf-, plastic- en papierindustrie. In buitenverf
wordt het gebruikt als helderwit pigment (het zogenaamde titaanwit), ook
als bescherming tegen schadelijke gevolgen van UV-straling. Verder wordt
TiO2 toegepast in vulstoffen voor wanden en gevels, in papier, plastics en
tandpasta’s. Door de fotokatalyserende eigenschappen van TiO2 wordt bij
sterke ultraviolette belichting van een oppervlak stikstofdioxide afgebroken
en omgezet in onder andere water en nitraten.

Vijf onderzoeken
Het onderzoek van M+P belicht vijf recente studies naar de effecten van
TiO2 op de verbetering van de luchtkwaliteit en het milieu. Bestudeerd is
Duits laboratoriumonderzoek naar het luchtzuiverend effect van dakpannen
waarin TiO2 is verwerkt, en een Nederlands literatuuronderzoek naar de risico’s van het gebruik van zeer kleine deeltjes TiO2 (nanotechnologie) en de
uitspoeling daarvan. Ook is een Europese literatuurstudie naar de toepassingen van nanotechnologie en de luchtzuiverende werking van met TiO2
behandelde straatstenen, tunnelwanden en asfalt is bestudeerd. De onderzoekers van M+P analyseerden als vierde Fins onderzoek naar de milieubelasting in de levenscyclus van verfstoffen, waaronder TiO2-coatings. Het
vijfde onderzoek betrof RWS-TNO-M+P laboratoriumproeven met achttien
TiO2-coatings en praktijkproeven met TiO2-gecoate geluidsschermen.

Onderzoeksbureau M+P stelt op basis van de bestudering vijf hoofdlijnen
vast. 1) Er is momenteel internationaal breed aandacht voor de mogelijkheden om met TiO2 de luchtkwaliteit te verbeteren. 2) Inmiddels is een
aantal producten met TiO2 op de markt verschenen. 3) In laboratoriumcondities is aangetoond dat TiO2 een behoorlijk effect kan hebben op de
verlaging van de concentratie stifstofdioxide. 4) De bewezen effecten in de
buitenpraktijk zijn minimaal, volgens M+P. En 5) de geringe praktijkwerking
van TiO2 wordt veroorzaakt door een groot aantal factoren: de soort coating, het beperkte aantal zonuren (UV-licht), sterke wind, hoge luchtvochtigheid, lage temperatuur en de te beperkte contacttijd van de verontreinigde lucht met het met TiO2-coating behandelde oppervlak. M+P
verwacht om deze redenen voor de Nederlandse praktijksituatie weinig
mogelijkheden om de luchtkwaliteit met TiO2 te verbeteren.

Vraagtekens
Over de effecten in laboratoriumcondities bestaan weinig twijfels. Het Duitse onderzoek naar de TiO2 betondakpannen toont bijvoorbeeld duidelijk
aan dat een concentratie NOx afneemt als het in een ideale laboratoriumsituatie door UV-licht wordt beschenen. Echter: de door de fabrikant van
de dakpannen genoemde percentages neutralisering van de schadelijke
uitstoot met 70 procent (zonder zon) tot 90 procent (bij daglicht) leiden tot
vraagtekens. De percentages zijn niet onderbouwd met praktijkervaringen.
De vertaling van sommige producenten van laboratoriumresultaten naar
effectiviteit in de buitenpraktijk is überhaupt soms discutabel, stelt M+P
vast. Tot op heden zijn er in feite geen voldoende onderbouwde onderzoeksresultaten gevonden die aantonen dat de genoemde effecten ook in
de praktijk leiden tot duidelijke verbetering van de luchtkwaliteit. Vrijwel alle
experimenten concluderen een zeer klein, in feite verwaarloosbaar, effect
(minder dan 1 procent). Bij een enkele praktijkproef was er een hoopvol
Bijschrift
resultaat, maar is een uitgebreide onderbouwing niet openbaar.
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1) S.C. van der Zee, I.C. Walda, ‘GGD-richtlijn medische
milieukunde. Luchtkwaliteit en gezondheid’, RIVM
rapport 609330008, 2008.
2) Stephen Moorcroft, Ian McCrae, Paul Boulter and
Duncan Laxen, ‘Local Measures for NO2 Hotspots in
London’, Air Quality Consultants Ltd, 2010.
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Opstelling waarmee de omzetting van stikstofoxiden
op het laboratorium is onderzocht.
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Marginale effecten
Het artikel van ‘Twijfel over wondermiddel’ geeft een redelijk, zij het een incompleet,
overzicht van onderzoek naar toepassingen van titaniumdioxidehoudende (TiO2)
coatings om luchtverontreiniging door stikstofoxiden (NOx) te verminderen. TNO was
betrokken bij een aantal van de besproken onderzoeken. Dit betreft onder andere
laboratorium- en veldonderzoek.
Het laboratoriumonderzoek gaf voor sommige coatings een zeer positief resultaat.
Deze coatings bleken in staat onder invloed van UV-licht zeer efficiënt NOx te kunnen omzetten. Voor veel coatings was het resultaat echter niet erg positief. De oorzaak hiervan is niet onderzocht. Wellicht wordt door het opnemen van de TiO2 in
een drager de toegankelijkheid van TiO2-moleculen voor de NOx in de lucht verkleind. De TiO2 zit als het ware opgesloten in de andere materialen die in de coating
zitten. Berekeningen met geavanceerde modellen op basis van de labexperimenten
laten zien dat het aanbrengen van een goedwerkende coating op geluidschermen
langs een snelweg, zou kunnen leiden tot een afname van de concentratie van NOx
van wel 20 procent. Allemaal zeer hoopgevende resultaten.
De resultaten van de veldexperimenten vielen echter tegen. Een mogelijke verklaring

Uit de laboratoriumproeven in opdracht van Rijkswaterstaat blijkt dat
slechts enkele van de beproefde achttien coatings ook echt actief zijn.
Vastgesteld is ook dat bij een wegscherm de hoeveelheid lucht die in de
praktijk met de coating in aanraking komt maximaal 11 procent is. De
praktijkmetingen langs de weg laten verwaarloosbare effecten zien (maximaal 0,04 procent reductie van de verkeersemissies van de nabijgelegen
snelweg). Het advies van Rijkswaterstaat is daarom TiO2 voor deze doeleinden niet toe te passen. Uit eerder praktijkonderzoek in opdracht van de
Europese koepels van bouworganisaties, bleek wel dat onder optimale
condities de reducties van NOx-concentraties soms veelbelovend kunnen
zijn (tot 60 procent), maar vastgesteld is dat het effect sterk afhankelijk is
van het lokale klimaat.
Er zijn andere bevindingen gedaan. Zo zijn bouwmaterialen met TiO2 duurder. Voor toepassing in tunnels zou een coating ontwikkeld moeten worden die ook bij kunstlicht werkzaam is. Er is nog onvoldoende bekend van
de mogelijke invloed van TiO2 op de levensduur en technische eigenschappen van materialen (gladheid, slijtage, brandbaarheid). Bijvoorbeeld
asfalt geïmpregneerd met TiO2-houdend cement heeft mogelijk een negatief effect op geluidsreductie en stroefheid van het wegoppervlak.

hiervoor is dat de berekeningen en de labexperimenten werden uitgevoerd bij optimale condities (zonlicht, vochtigheid, wind enzovoort), die lang niet altijd tegelijk

Discussie

aanwezig zijn. Waarschijnlijk komt slechts weinig lucht, en slechts voor een korte

De onderzoekers stellen dat er nog veel meer onbekend is; over veel aspecten bestaat discussie. Zo is de duurzaamheid van de productie een
punt. Uit het Finse onderzoek naar de levenscyclus van verven bleek bijvoorbeeld dat de winning van TiO2 uit de ruwe delfstof veel energie en
transport vergt en dat er tot vijf kg afval per geproduceerde kg TiO2 vrijkomt. Bij de afbraak van NO2 (stikstofdioxide) gaat het slechts om een deel
van de verontreinigingen, andere verontreinigingen in de lucht blijven bestaan. Daarnaast wordt de onduidelijkheid van de risico’s voor mens en
milieu genoemd. Bij droge cementproductie, sloop, verwering, slijtage of
uitloging kunnen deeltjes TiO2 in afval, oppervlaktewater of in de lucht terechtkomen, waar ze kunnen worden ingeademd. Door TiO2 in nitraten
omgezette verkeersemissies kunnen bij regen in het oppervlaktewater ko◀
men, met als gevolg meer algengroei en zuurstofafname.

periode, in aanraking met de coating. Althans, minder dan op basis van de modelberekeningen werd geschat. Enkele andere verklaringen worden ook gegeven in
‘Twijfel over wondermiddel’.
Niet eenvoudig
De volgende conclusies kunnen getrokken worden: TiO2 kan, onder invloed van UV,
heel goed NOx omzetten. In de praktijk van de geluidsschermen bleek het effect
echter marginaal. Een oplossing van de hierboven genoemde zwakke plekken in het
ontwerp – meer contact met de lucht, minder afscherming van de TiO2 door de
drager en voldoende UV-licht op de coating – zou de situatie kunnen verbeteren. De
eerlijkheid gebied te zeggen dat dit geen eenvoudige opgaven zijn. Daardoor lijkt de
toepassing langs snelwegen vooralsnog minder kansrijk.
Wellicht is het gebruik van TiO2-coatings op een andere plek, bijvoorbeeld binnenshuis, wel zinvol om concentraties van (andere) schadelijke stoffen te verminderen. Ook
daar geldt echter een aantal van de genoemde bezwaren. Want het is ook daar waarschijnlijk erg lastig om voldoende lucht in contact te brengen met de coating en de

Dialoog

TiO2.

BouwIQ wil graag een open dialoog starten over dit
onderwerp. Reacties van derden, visies op de proble-

▶ Dr. Jan Duyzer
Senior onderzoeker TNO

matiek, aanvullende informatie of andere ervaringen
met de toepassing van TiO2 in bouwproducten om
de luchtkwaliteit te verbeteren zijn welkom. Meld u
aan bij bouwIQ op LinkedIn (via www.bouwiqonline.
nl), of mail uw reactie naar (bouwiq@aeneas.nl).

