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Titan je grécka bájoslovná bytosť
– obor, velikán a titán je zasa
ťažko taviteľný kov striebornej
farby, ktorý dostal názov práve
podľa Titana. Hľadať však
„Titana“ medzi oxidmi je dosť
nezvyčajné. 

Oxidy sú totiž zlúčeniny, ktoré majú
často dosť zlú povesť. Napríklad oxid
železitý Fe2O3 – ľudovo nazývaný

hrdza – je najobávanejším produktom koró-
zie železa a jeho zliatin. Napriek tomu as -
poň jeden z oxidov si toto označenie zaslú-
ži – je to oxid titaničitý. TiO2 nie je žiadna vzác-
na zlúčenina. Často sa nachádza v horni-
nách, najmä ako červený, žltý alebo čierny
minerál rutil. Ďalšie dva minerály – anatas
a brookit – sú podstatne vzácnejšie. Rutil je
mi nerál stabilný pri vysokých teplotách (tep -
lota topenia je 1 858 °C), a preto sa často
nachádza vo vyvrelých horninách. Anatas je
nízkoteplotná forma TiO2. Priemyselne vyrá-
baný TiO2 je biela prášková látka obsahujúca

anatas a rutil v mikrokryštalickej for me. Oba
minerály sú dosť podobné – majú tetragonál-
nu kry štalickú mriežku a podobnú hustotu a
tvr dosť. V dôsledku hustejšieho usporiadania
atómov Ti a O je hustota a tvrdosť rutilu o
niečo vyššia ako anatasu. Na priek podobným
vlastnostiam oboch minerálov je pri väčšine
typov aplikácií nevyhnutné, aby účinná lát ka
obsahovala iba je den typ minerálu, alebo aby
tento minerál tvoril jeho hlavnú zložku.

Najbelší z bielych, 
najlepší z dobrých  
Celková výroba oxidu titaničitého predsta-
vovala už v roku 2002 asi 3 milióny ton.
Najväčšia časť priemyselnej výroby pripadá
na biele pigmenty. Veľká popularita tejto
látky súvisí s dvoma mimoriadne dôležitými
vlastnosťami oxidu titaničitého – s mimo-

riadnou belosťou a s absenciou toxických
účinkov na ľudský organizmus. Prvá vlast-
nosť sa zdá byť na prvý pohľad trochu
zvláštna, ale ak sa zamyslíme, veľmi rýchlo
zistíme, že biela farba môže mať rôzne
stupne belosti. Táto vlastnosť sa dá pomo-
cou prístrojov merať veľmi presne, avšak
ľudské oko je pri jej posudzovaní tiež mimo-
riadne citlivé. Odhalenie akejkoľvek fareb-
nej „deformácie“ nie je pre väčšinu z nás
žiaden problém a často ho vyhodnocujeme
ako negatívnu vlastnosť. Ako príklad možno
uviesť, že väčšina ľudí preferuje radšej biely
kozmetický prípravok pred nejakým nevý-
razným a nažltlým, ktorý obvykle vyvoláva
pocit, že už presiahol dátum svojej spotre-
by. Oxid titaničitý je v tomto ohľade najviac
využívanou látkou na svete. Používa sa
v lakoch a náteroch, keramických výrob-

koch, kozmetických, farmaceutických a po -
travinárskych výrobkoch a je podstatnou
súčasťou opaľovacích krémov, kde sa však
jeho vysoká účinnosť využíva pri absorpcii
ultrafialového žiarenia. Táto vlastnosť oxidu
titaničitého sa využíva aj pri výrobe textil-
ných tkanín chrániacich pred UV žiarením.   

Fotokatalýza 
(bez svetla to nejde)
TiO2 je polovodič a k jeho najdôležitejším
vlastnostiam patrí fotokatalytická aktivita.
Pripomeňme si, že katalyzátor je taká látka,
ktorá zvyšuje rýchlosť chemických reakcií,
pričom počas reakcie sám nereaguje, resp.
nespotrebováva sa. Táto zmena rýchlosti
reakcie je často veľmi dramatická, pretože
rýchlosť pôvodnej reakcie (bez použitia
katalyzátora) môže byť často takmer nulo-
vá. Fotokatalýza je dej, pri ktorom sa nevy-
žaduje iba použitie katalyzátora, ale súčas-
ne aj použitie svetla. Prakticky to môže vy -
zerať tak, že v kadičke zmiešate roztoky dvoch
látok, ktoré spolu nereagujú. Pridaním kata-

lyzátora a osvietením (napr. aj denným svet-
lom) naštartujete priebeh reakcie. TiO2

katalyzuje mnoho reakcií. Zvyčajne sú to
oxidačné reakcie, pričom v prípade oxidá-
cie organických zlúčenín môže dochádzať
k ich úplnému rozkladu na konečné produk -
ty, ktorými sú obvykle H2O a CO2. Fotoka -
talytická aktivita oxidu titaničitého je primár-
ne spôsobená „vyrazením“ elektrónov po -
dieľajúcich sa na väzbe titánu a kyslíka.
Takto vzniknuté elektróny a kladne nabité
„diery“ sú schopné redukovať a oxidovať lát -
ky nachádzajúce sa v tesnej blízkosti po -
vrchu TiO2 vrstvy. Využitie fotokatalytických
účinkov TiO2 je obrovské, pretože uvedená
degradácia organických molekúl je kľúčom
na odstraňovanie veľkého spektra rôznych
nečistôt organického charakteru. Takéto
nečistoty môžu byť reprezentované dokon-

Titan medzi oxidmi

Minerál rutil v rule (rula je premenená
hornina; veľkosť zobrazeného objektu 
je 5 cm)   

Anatas (veľkosť zobrazeného 
objektu je 2 cm) 

Brookit na kremeni (veľkosť zobrazeného
objektu je 8 cm)   

Obrázok ukazuje priemyselne vyrábaný
TiO2, obsahujúci ako hlavnú zložku 
anatas s veľkosťou častíc asi 20 milióntin
metra (nanometrov). 
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ca aj „živou“ organickou hmotou, ako sú
napr. baktérie, plesne, riasy alebo vírusy. Skôr
ako spomenieme jednotlivé možnosti využi-
tia, treba uviesť, že fotokatalýza na TiO2 sa
viaže na použitie ultrafialového svetla s vlno-
vou dĺžkou pod 400 nanometrov. Na prvý
pohľad sa zdá, že fotokatalýzu môžeme reali-
zovať iba v umelých podmienkach, napríklad
s použitím ortuťovej výbojky alebo v externých
podmienkach, kde by sme privítali aj význam-
né rozšírenie ozónovej diery. V oboch prípa-
doch by sme naozaj zvýšili rozsah fotokatalý-
zy, avšak treba povedať, že väčšina apliká-

cií vyžaduje tak nízke hladiny UV žiarenia,
ktoré poskytuje nielen bežné denné svetlo,
ale aj bežné žiarovky alebo fluorescenčné
osvetľovacie telesá. Samozrejme, v oboch
prípadoch predstavuje rozdiel v energii do -
padajúceho svetla na plošnú jednotku nie-
koľko poriadkov.   

Samočistiace stavebné 
materiály
Pod slovom „znečistenie“ môžeme rozumieť
vytvorenie tmavej vrstvy na stavebnej kera -
mike, obkladových sklách budov, okien,
omiet ke a iných predmetoch. Takéto zne-

čistenie tvoria jednak anorganické pracho-
vé častice a jednak sorbovaná organická
vrstva, ktorá priľne k podkladovému mate-
riálu a zároveň na ňom zadržiava anorga-
nickú časť znečistenia. Niekedy tvoria orga-
nickú časť znečistenia rôzne baktérie. V ta -
kom prípade ich metabolické produkty ob -
vykle nevratne korodujú povrch týchto
materiálov. Vo všeobecnosti sa takýto dej
označuje ako biokorózia. Voči fotokatalýze
sú anorganické častice inertné, avšak je mož-
né ňou rozložiť organickú vrstvu. Vý sled -
kom je samočistiaci účinok ako dôsledok
rozpadu tejto vrstvy. Vytvorenie TiO2 vrstvy
na omietkach, keramike alebo kremennom
skle nie je veľký problém. Na bež né sklo
však treba TiO2 vrstvu „prichytiť“ na tavením
pri teplote 400 °C. V dôsledku mäknutia
skla dochádza k difúzii katiónov sodíka do
tejto vrstvy, pričom výsledným efektom je
strata jej fotokatalytickej aktivity. Ten  to pro-
blém sa obvykle rieši vytvorením tenkej
bariéry z oxidu kremičitého. Najväčšie vy -
užitie má samočistiaci efekt na obkladových
sklách a obkladovej keramike výškových bu  -
dov, krytoch mestských osvetľovacích te -
lies, osvetlení v tuneloch s automobilovou
dopravou, strešných polymérnych fóliách
a sanitárnej keramike. Antimikrobiálny, anti-
plesňový, prípadne antivirotický účinok TiO2

je tiež dôsledkom fotodegradácie. Mož no ho
využiť pri riešení recidívneho problému likvi -
dácie rezistentných baktérií v zdravotníckych
zariadeniach. V bežných bytoch mô žeme
mať TiO2 vrstvu v omietke, dlaždiciach, sani-
tárnej keramike, tapetách, okenných sklách
a žalúziách. Dôsledkom fotokatalytickej oxi-
dácie prchavých organických, resp. anor-
ganických látok je aj dezodoračný účinok.
Dá sa využiť napr. pri prietokovom čistení
vzduchu. Oproti tradičnému riešeniu pro-
blému čistenia vzduchu pomocou sorben-
tov nie je v tomto prípade nevyhnutné TiO2

vrstvu regenerovať, pretože kontaminujúce
látky sa na jeho povrchu nekumulujú. Na -
priek tomu je výhodné na tento účel vytvá-
rať TiO2 vrstvy práve na sorbentoch alebo
makropórovitých materiáloch, pretože vďa -
ka ich veľkému povrchu sa výsledný efekt
mnohonásobne zvyšuje. Čistiaci efekt
mož no využiť aj pri čistení pitnej alebo
kontaminovanej vody. Vo všeobecnosti
však platí, že na čistenie akéhokoľvek
média je použitie TiO2 vrstiev vhodné iba
v tých prípadoch, ak toto znečistenie nie je
veľké. Vhodné je teda v prípadoch dlhodo-
bého znečisťovania nízkymi hladinami
kontaminantov. Prin cipiálnym problémom
je totiž blokácia fotokatalytickej vrstvy vrst -
vou kontaminantu.

Superhydrofilnosť
Väčšina z nás pozná problém zahmlievania
okuliarov, okien a zrkadiel. Ide o zrážanie
vodných pár na chladných predmetoch.
Zníženie priehľadnosti skiel alebo znefunkč-
nenie zrkadiel je dôsledkom vytvárania ne -
rovnomernej vrstvy vody na skle. Tento pro-
blém sa obvykle rieši hydrofobizáciou po -
vrchu skla (všeobecne akéhokoľvek mate-
riálu), čo znamená, že na predmet sa nane-
sie organická vodoodpudivá vrstva. Na sklo -
nenom povrchu sa voda potom neudrží; ak
áno, zostáva tam vo forme kvapiek. Druhé
riešenie problému je opačné a je založené
na vytvorení silne hydrofilnej vrstvy. Na ta -
kejto vrstve sa kvapka nemôže vytvoriť, pre-
tože sa roztečie na veľmi tenký film. Keďže
je zároveň rovnomerný, nedochádza k vý -
raznému ovplyvneniu optických vlastností
skiel. Navyše v dôsledku gravitácie a odparo-
vania tento film veľmi rýchlo mizne bez zane-
chania obvyklých škvŕn. Povrch TiO2 nie je
výrazne hydrofilný, avšak v dôsledku UV žia-
renia na ňom dochádza k naviazaniu –OH
skupín. Výsledkom je mimoriadne vy soký stu-
peň hydrofilnosti, označovaný ako superhy-
drofilnosť. Táto vlastnosť sa viaže na pôsobe-

nie UV žiarenia, takže nejde o nevratnú zme -
nu povahy povrchu. Pri osvietení sa povrch
mení na hydrofilný takmer okamžite, v tme si,
naopak, zachováva túto vlastnosť niekoľko
dní. Pretože však zrkadlo nik nepoužíva
v tme, prakticky ide o trvalú superhydrofilnosť.   

Fotokatalýza: „nevítaná“
Všetky vyššie popísané aplikácie TiO2 sa
zakladajú na fotokatalytických reakciách, ale
paradoxne odporcov tejto vlastnosti by sme
našli určite dosť. Sú nimi najmä výrobcovia
pigmentov a aditív do lakov, náterových hmôt
a plastov. Ich nespokojnosť s touto vlastnos-
ťou je nepochybne namieste, pretože im spô-
sobuje nemalé komplikácie. Fotokatalytická
aktivita  je zodpovedná za deštrukciu pôvod-
nej organickej látky, v ktorej sa TiO2 nachá-
dza. Tento problém sa obvykle rieši vytvore-
ním viacvrstvovej škrupinkovej štruktúry, v kto-
rej TiO2 časticu oddeľuje od okolia nejaká
nekorodujúca vrstva, napr. SiO2. 
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Väčšina kvalitných bielych pigmentov 
v lakoch a náterových hmotách obsahuje
oxid titaničitý. 

Dôsledok dopadu slabých dávok 
ultrafialového žiarenia na vrstvu TiO2

je „superhydrofilizácia“ povrchu tejto
vrstvy. 

Povrch hydrofóbny (hore) a povrch
hydrofilný (dole)

Tričko s ochranou proti UV žiareniu, 
okuliare, opaľovacie a kozmetické 
prípravky, farmaceutické produkty 
a instantná „smotana“ nemajú asi veľa
spoločného. Snáď iba to, že ich častou
zložkou je oxid titaničitý.   


