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Aktivt kol kan användas om luftföroreningar har 
upptäckts eller misstänks finnas kring museiföre-
mål. Aktivt kol är ett enkelt och kostnadseffektivt 
material som minskar mängden av många olika 
typer av emissioner. 

Vad är aktivt kol? 

Aktivt kol är ett poröst material som kan binda till 
sig föroreningar från luften, en adsorbent. Aktivt 
kol tillverkas av bland annat trä, torv, trä- eller 
stenkol och kokosnötskal. Adsorbenter används vid 
exempelvis rening av dricksvatten och i luftventila-
tion i byggnader. Aktivt kol är vanligt förekom-
mande i ventilationsfilter, och finns i en mängd 
olika former som granulat, textil, pulver och pellets. 
Andra vanliga adsorbenter är silikagel, aluminium-
oxid och zeoliter. Till skillnad från dessa adsorben-
ter tar aktivt kol upp vatten i mindre utsträckning 
och påverkar därför inte luftfuktigheten.

Produkter med aktivt kol kan vara kemiskt 
behand lade vilket ökar materialets kapacitet att 
adsorbera vissa ämnen. Aktivt kol som är behandlat 
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Ett sätt att minska luftföroreningar inomhus är att använda aktivt kol. I det här Vårda väl-bladet finns 

information om vad aktivt kol är och hur det fungerar.

med natriumhydroxid (NaOH) fungerar exempelvis 
mera effektivt mot sura gaser.

Återanvändning av aktivt kol 

En adsorbent blir med tiden mättad och kan då inte 
längre ta upp föroreningar. Materialet måste då 
bytas ut eller regenereras i laboratorium. Regenere-
rat material kan återanvändas, men har en kortare 
användningstid än tidigare. Blandade material med 
aktivt kol, till exempel textil, kan inte återanvändas. 
Kemiskt behandlad aktivt kol kan regenereras till 
rent aktivt kol, men tappar då sin extra kapacitet att 
adsorbera vissa ämnen. 

Aktivt kol i samlingsförvaltning

Aktivt kol kan placeras i dolda utrymmen i mont-
rar. Ibland installeras en liten fläkt för att öka 
luftflödet mellan utrymmet i montern där föremålet 
förvaras och det dolda utrymmet.

Olika produkter med aktivt kol. Textil (till vänster), lösa granulat 
(mitten) och en påse av ett material som tillåter luftgenomströmning 
fylld med aktivt kol (höger). Foto: Elyse Canosa.

Luftföroreningar i museimiljö

Testa material för emissioner 

Testa inomhusluft för emissioner

Aktivt kol för att minska emissioner

AD-remsor för att upptäcka sura gaser

Materialval med hjälp av Oddytest

I sex Vårda väl-blad finns information om vanliga 
luftföroreningar och om hur man kan arbeta för 
att upptäcka och minska dem: 
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Granulat och pellets kan läggas i påsar av 
 material som kan andas, exempelvis bomullstextil. 
Det gör att materialet är lättare att hantera och det 
dammar mindre. Påsarna kan placeras i förvarings-
lådor, packlådor och andra små utrymmen. 

Aktivt kol används ofta i luftfilter i ventilations-
system i byggnader och i mobila luftrenare. En 
ventilationsfirma kan kontaktas för att diskutera 
lösningar för ett problematiskt utrymme. Mobila 
luftrenare kan vara användbara om ett enskilt rum 
kräver luftrening. 

Textil med aktivt kol placeras inuti ett dolt utrymme i en utställningsmonter. Foto: Anna Danielsson, Nationalmuseum.

Bricka med ett tunt lager granulat av aktivt kol. Brickan skulle kunna 
ställas in i ett dolt utrymme i en monter. Foto: Elyse Canosa. 

Tänk på

• Många av materialen som är baserade på aktivt 
kol släpper ifrån sig svart damm. Andningsskydd 
bör användas.

• Rent aktivt kol är inte farligt vid hudkontakt, 
men vid hantering av vissa kemiskt behandlade 
produkter kan skyddshandskar behövas. 

• Vissa av de textila materialen med aktivt kol 
innehåller även klorin. Klorin kan vara skadligt 
för hälsan och för museiföremålen. 

• Det är svårt att veta när aktivt kol är mättat med 
föroreningar. Ett sätt att hantera det är att ha 
 rutiner för att byta ut materialet med jämna mel-
lanrum. Ett annat sätt är att kontrollera luftkvali-
teten (läs mer i Vårda väl-bladet Testa inomhusluft 
för emissioner). 

https://www.raa.se/hitta-information/publikationer/varda-val-blad/
https://www.raa.se/hitta-information/publikationer/varda-val-blad/
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Ordlista

Adsorbent. Ett material som på kemisk väg kan 
binda till sig luftföroreningar.

Aktivt aluminiumoxid. En adsorbent av porös 
aluminiumoxid (Al2O3). Materialet är vanligt i 
ventilationsfilter. 

Barriärskikt. Ett skikt som hindrar emissioner 
från material att nå föremålen. Till exempel 
kan trä- och spånskivor blockmålas eller lackas 
med tre lager lågemitterande lack eller färg för 
att blockera eller fördröja emissionerna. Andra 
exempel på barriärskikt som är vanliga på museer 
är aluminium folie, plastfilm av polyeten och duk 
som innehåller aktiv kol. 

Luftföroreningar. Gaser och partiklar som kan 
bildas utomhus eller inomhus och som kan vara 
skadliga för hälsan eller nedbrytande för material.

Silikagel. En adsorbent av porös silikondioxid 
(SiO2). Materialet används av museet för att 
styra luftfuktigheten i en utställningsmonter eller 
förvaringslåda.

Sura gaser. Exempel på sura gaser är svaveldioxid 
(SO2), kvävedioxid (NO2), vätesulfid (H2S), ät-
tiksyra och myrsyra. 

Zeoliter. Adsorbenter som är tillverkade av porösa 
mineraler som består av aluminium, silikon och 
syre (aluminiumsilikater). 
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