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Biela farba sa v decembri mnohým ľuďom  
spája so snehom a s Vianocami. Málokto však vie, 

že vo svete chémie sa za ňou veľmi často skrýva oxid 
titaničitý, jedna z miliónov chemických látok. Stojí 
vôbec za to zaoberať sa ňou? Čím je taká zvláštna? 
Predsa už jej vzorec TiO2 je podozrivo jednoduchý.
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Položme si otázku: ktorá z dvoch 
nasledujúcich látok je známejšia, 
titán alebo oxid titaničitý? O titáne 
väčšina z nás síce vie, že je to neja-

ký dobrý kov, ale málokto ho niekedy videl. 
Samozrejme s výnimkou návštevníkov krás-
neho Guggenheimovho múzea v španiel-
skom meste Bilbao, ktoré je celé pokryté plát-
mi tohto nekorodujúceho kovu, a tých, ktorí 
si potrpia na drahé šperky vyrobené z titánu.

Vo všeobecnosti sa však nedá predpokla-
dať, že by kvôli titánu bolo niekomu umožne-
né pustiť sa do rozoberania častí moderných 
vojenských lietadiel, ponoriek, chemických 
reaktorov a kozmických lodí, prípadne sa 
v nemocnici prehrabávať v chirurgických 
nástrojoch.

OXID TITANIČITÝ
Na otázku, či poznáte oxid titaničitý, väčšina 
čitateľov asi odpovie negatívne. Paradox je, že 
s touto látkou prichádzame do styku takmer 
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stredí rozpustné sú. Väčšina anorganických 
pigmentov nie je rozpustná ani vo vode, ani 
v organických kvapalinách. Nátery na báze 
pigmentov, čo je ich najvýznamnejšie pou-
žitie, tvoria čiastočky pigmentu a zároveň 
spojivová, prípadne iná látka. Veľkosť častíc 
pigmentu sa pohybuje od niekoľkých desia-
tok nanometrov až po niekoľko mikrometrov. 
Zväčša je to však v intervale 0,1 µm až 2 µm.

Výroba pigmentov vždy bola, je a aj bude 
mimoriadne lukratívnym odvetvím. Platí to 
najmä pre anorganické pigmenty, ktoré sa 
vo všeobecnosti vyznačujú neporovnateľne 
väčšou chemickou a tepelnou stabilitou ako 
organické. To znamená, že ich sfarbenie sa 
vplyvom svetla, tepla a ďalších podmienok 
mení omnoho pomalšie ako pri organic-
kých. Pri bielych pigmentoch sme na zmenu 
sfarbenia mimoriadne citliví, pretože aj jej 
veľmi malý farebný posun, napríklad k žltej, 
symbolizuje nejaký defekt alebo skutočné, 

Plastové okenné profily patria do skupiny tzv. konštrukčných plastov na báze PVC. Biely TiO2 pigment 
je jednou z niekoľkých jeho zložiek.

Umelé farebné povrchy a nátery športovísk a detských ihrísk patria k tým produktom, pri ktorých sú 
nároky na dlhodobú svetelnú a tepelnú stabilitu pigmentov najvyššie. Preto takmer vždy obsahujú pig-
menty na báze rutilu a anatasu.

Automobilový priemysel patrí k významným 
spotrebiteľom týchto pigmentov. 

a môžu sa v prírode vyskytovať aj ako samos- 
tatné kryštály, avšak tie sa používajú aj na 
umelé, ľuďmi vytvorené produkty. Praktický 
význam v podobe bieleho pigmentu majú 
však iba dva z nich: anatas a rutil. V oboch 
prípadoch sa však používajú výlučne syntetic-
ké látky, teda také, ktoré sa nevyrábajú jedno-
duchým odstránením minerálnych prímesí zo 
zdrojových hornín, ale chemickým postupom 
syntetizujúcim tieto minerály nanovo. Teda aj 
v takom prípade, ak tieto minerály primár-
na surovina obsahuje. Hlavnou surovinou je 
však šedý alebo čierny minerál ilmenit FeTiO3, 
z ktorého sa vyrába aj samotný titán.

ČO SÚ PIGMENTY
Pigmenty označujú jemné anorganické ale-
bo organické prášky, ktoré nie sú rozpustné 
v disperznom prostredí, teda v tom prostredí, 
v ktorom sú rozptýlené pri ich aplikácii. To je 
rozdiel oproti farbám, ktoré v takomto pro-

každý deň a dokonca je veľmi nepravdepo-
dobné, že sa na ňu práve nedívame. Napríklad 
aj práve teraz pri pohľade na stránky časopisu 
Quark, kde je oxid titaničitý v podobe biele-
ho pigmentu súčasťou samotného papiera aj 
tlačiarenských farieb. Spôsobov využitia tohto 
oxidu je však oveľa viac. O jeho nesmiernom 
význame hovorí napríklad to, že jeho ročná 
svetová výroba sa pohybuje okolo 7 miliónov 
ton, čo je približne 30-krát viac ako výroba 
čistého titánu. Prečo je to tak? Oxid titaničitý 
tvoria štyri rôznorodé látky. Dve z nich majú 
takú unikátnu kombináciu niekoľkých che-
mických a fyzikálnych vlastností, že jej ostatné 
biele pigmenty naozaj nemôžu konkurovať.

Oxid titaničitý tvorí tri najznámejšie poly-
morfné modifikácie: rutil, anatas a brookit. 
Ďalšiu formu tejto látky tvoria nanorúrky 
s označením TiO2 B. S výnimkou posledného 
prípadu sú tieto názvy síce primárne názvami 
minerálov, ktoré sú súčasťou mnohých hornín 



vzdušný oxid uhličitý. Výroba litopónu je 
relatívne nová a datuje sa do začiatku druhej 
polovice 20. storočia.

Prvá manufaktúrna výroba pigmentu TiO2 
sa začala v roku 1916 v Nórsku a takmer 
súčasne aj v USA. Išlo o takzvanú sulfátovú 
metódu s použitím koncentrovanej kyseliny 
sírovej, ktorej základom je získanie titánu vo 
forme titanylsulfátu TiOSO4. Druhá, tzv. chlo-
ridová metóda, sa zakladá na zmene titánu 
zo zdrojových minerálov na chlorid titaničitý 
TiCl4 reakciou s plynným chlórom a koksom. 
Obe metódy sú technologicky pomerne 
komplikované, čo súvisí najmä s tým, že 
v oboch prípadoch ide najmä o odstránenie 
železa a ďalších približne 30 prvkov, ktoré 
z prírodného ilmenitu, anatasu a rutilu robia 
takmer vždy tmavé minerály nepoužiteľné 
ako biele pigmenty.

Významný rozdiel medzi obomi techno-
lógiami je v tom, že kým sulfátovou metó-
dou možno vyrobiť anatasové aj rutilové 
pigmenty, chloridová metóda sa obmedzuje 
iba na tie druhé. Dlhodobo tradičným výrob-
com týchto pigmentov je americká chemic-
ko-technologická spoločnosť DuPont. 

Pozoruhodnú tradíciu v ich výrobe malo 
bývalé Československo. To začalo s výrobou 
ako štvrté na svete v roku 1924 v Ústí nad 
Labem. Neskôr výroba pokračovala až do 
roku 1977 v Ostrave. Súčasným mimoriadne 
významným pokračovateľom tejto tradície je 
česká akciová spoločnosť Precheza Přerov, 
ktorá vyrába anorganické pigmenty od roku 
1968. Na Slovensku má chemická výroba bie-
lych pigmentov najväčšiu tradíciu v závode 
v Košeci, kde sa neprerušene vyrába oxid 
zinočnatý už od roku 1909 až doteraz. Súčas-
ná akciová spoločnosť má názov SlovZink.

KDE ICH NÁJDEME
Z hľadiska množstva spotreby poznáme tri 
hlavné oblasti použitia pigmentov na báze 
oxidu titaničitého. Prvou je priemysel nátero-
vých látok, ktorý spracováva asi 60 % vyrobe-
ného TiO2. Na plasty pripadá necelých 25 %. 
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respektíve morálne zastarávanie produktu. 
Napríklad kuchynský elektrospotrebič nie-
kedy vyhadzujeme nie preto, že je nefunkč-
ný, ale preto, že jeho biely povrch sa časom 
premenil na žltkastý.

Nad bielymi pigmentmi môže síce niekto 
ohŕňať nos, pretože sa mu farebné (chroma-
tické) pigmenty môžu páčiť viac. Väčšinovo to 
však neplatí, pretože výroba bielych pigmen-
tov výrazne prevyšuje výrobu tých farebných. 
Súvisí to aj s tým, že zložkou mnohých fareb-
ných produktov sú zároveň biele pigmenty. 
Predsa len však má celosvetový rebríček 

TiO2 pigmenty môžu byť zložkou rôznych častí športovej obuvi. Pri bežnej, napríklad koženej obuvi, je 
tento pigment v povlaku ich povrchovej úpravy. 

Rutil (tmavý minerál). Vstupnou rutilovou, ana-
tasovou a ilmenitovou surovinou na výrobu bie-
lych TiO2 pigmentov je zväčša málo zaujímavý 
tmavošedý a niekedy (v prípade anatasu) aj 
červenohnedý prášok.

Mineralogicky zaujímavejšie sú ihlicovité rutilové 
kryštály v kremeni. Snímka je zhotovená na 
okennej parapetnej doske, ktorá tiež obsahuje 
biely rutilový pigment. 

významná aj preto, lebo biele pigmenty sa 
často používajú v kombinácii s tými farebný-
mi. Výsledkom je dosiahnutie menej intenzív-
nych pastelových odtieňov farieb.

HISTÓRIA VÝROBY  
ANATASU A RUTILU
Približne do začiatku druhej svetovej vojny 
zastupovali spotrebu bielych pigmentov 
už spomenuté látky. Historicky najstarší bol 
práškový vápenec, napríklad vo forme kriedy, 
alebo aj pigmenty z neho vyrobené, ako je 
hasené vápno, podľa chemickej terminológie 
hydroxid vápenatý Ca(OH)2. To malo počas 
rôznych epidémií moru a cholery aj význam-
nú dezinfekčnú funkciu a používa sa doteraz. 

Olovnatá bieloba má tiež dlhú históriu. 
Poznali ju už v starovekom Egypte, kde ju 
vyrábali z olova a octu. Pomáhal im pri tom 

objemu výroby pigmentov iného favorita. 
Je ním obyčajná a nezáživná uhlíková čerň. 
Je to na prvý pohľad prekvapujúce, pretože 
čierne náterové farby sú v porovnaní s bielymi 
pomerne zriedkavé. Ak si však uvedomíme, 
aké široké je spektrum čiernych plastových 
a gumárenských výrobkov, asi toto prven-
stvo uznáme.

NAJDÔLEŽITEJŠIE VLASTNOSTI
Prečo sú teda anatas a rutil takými obľúbe-
nými pigmentmi? Odpoveď nájdeme pri ich 
porovnávaní s vlastnosťami najbežnejších tra-
dičných bielych pigmentov. Tými sú vápenec 
CaCO3, barytová bieloba BaSO4, olovnatá bie-
loba 2 PbCO3 · Pb(OH)2, zinková bieloba ZnO 
a litopón ZnO · BaSO4. Aj keby sme ignorovali 
skutočnosť, že z hry hneď vypadáva jedovatá 
a v súčasnosti už zakázaná olovnatá bieloba, 
obe formy TiO2 vedú v najdôležitejších vlast-
nostiach. Sú nimi vysoký index lomu, farbiaca 
výdatnosť a krycia schopnosť. Zároveň sú aj 
zdravotne neškodné. (Poznámka: pigmenty 
na báze BaSO4 nepredstavujú napriek toxicite 
bária významné zdravotné riziko vďaka veľmi 
malej rozpustnosti tejto látky vo vode.) 

Pri vzájomnom porovnávaní je vo všetkých 
troch parametroch rutil lepší ako anatas. 
Napríklad jeho index lomu je 2,7, anatas ho 
má 2,55. Ďalšie dva parametre, čiže farbiacu 
výdatnosť a kryciu schopnosť, možno tiež 
vyjadriť konkrétnym číslom. 

Význam vysokého indexu lomu spočíva 
v tom, že častice pigmentu väčšinu dopa-
dajúceho svetla odrážajú a rozptyľujú na 

prechode rozhrania medzi nimi a spojivo-
vou látkou. S indexom lomu priamo súvisí 
aj krycia schopnosť pigmentu, čo znamená, 
že napríklad na dokonalé prekrytie nejaké-
ho podkladu potrebujeme menej náteru. 
Nie je totiž problém prekryť podklad hru-
bou vrstvou, ale riešiť následné komplikácie 
s jeho eróziou a odpadávaním nie je nič jed-
noduché. Už spomenutá farbiaca výdatnosť 
v prípade bielych pigmentov znamená ich 
zosvetľujúci efekt. Ten taktiež súvisí s množ-
stvom pigmentu potrebného na dosiahnutie 
určitého výsledného efektu. Táto vlastnosť je 



Posledným je papierenský priemysel s necelý-
mi 8 %. Vedľajšie oblasti sú tlačiarenské farby, 
keramický priemysel, gumárenský priemysel, 
katalyzátory a kozmetický, farmaceutický 
a potravinársky priemysel.

Namiesto učebnicového vymenovania 
a triedenia jednotlivých spôsobov využitia 
syntetického rutilu a anatasu sa pokúsme na 
ich využitie pozrieť iným spôsobom. Prejdi-
me sa napríklad vo vlastnom byte. Nie vždy, 
ale veľmi často máme steny natreté farbou 
na báze týchto pigmentov. Obsahujú ich aj 
takmer všetky biele a farebné plasty, povrcho-
vé laky chladničiek, práčok, umývačiek riadu, 
mikrovlnných rúr, plastových kuchynských 
a kancelárskych potrieb, glazúry keramic-
kých výrobkov (šálok, tanierov a pod.), sani-
tárnej keramiky WC a kúpeľní, obkladačiek, 
počítačov, televízorov, tlačiarní a skenerov. 
Tieto pigmenty sú v podlahových krytinách 
(bez ohľadu na ich vzor a sfarbenie), v plas-
tových okenných rámoch a žalúziách, skri-
niach klimatizačných zariadení a plastových 
častiach osvetľovacích telies. Obsahujú ich 
detské gumené čižmy, hračky vrátane zná-
meho Lega©, športové potreby a nájdeme 
ich aj v niektorých druhoch skla. Asi by sme 
to nečakali, ale povrchové povlaky bežných 
topánok ich obsahujú tiež. Rovnako sú v novi-
nách, knihách, časopisoch či cigaretách. Sú 
súčasťou lesklých povrchov pohľadníc, obá-
lok, obalov kníh a iných papierových výrob-
kov. Sú zložkou tlačiarenských farieb vrátane 
tých pre digitálnu tlač. Obsahujú ich mnohé 
umelecké diela, napríklad vo farbách obrazov. 
V exteriéroch ich vidíme v náteroch a omiet-
kach budov, bielych farbách priechodov pre 
chodcov, vo farebných asfaltoch, v umelých 
povrchoch športových ihrísk a, samozrejme, 
v lakoch a náteroch karosérií áut, lietadiel 

v iných prípadoch. V EÚ pre ne platí niekoľko 
spoločných predpisov zahrnujúcich aj kozme-
tické a farmaceutické produkty.

AKO CHYTILI BELTRACCHIHO? 
Nemusíte pochybovať o tom, že stále číta-
te článok o oxide titaničitom. Wolfgang 
Beltracchi je umelecké meno asi najzná-
mejšieho novodobého falšovateľa obrazov. 
Samozrejme, slovné spojenie umelecký fal-
šovateľ znie trochu divne, to však vzniklo až 
potom, čo ho chytili. Jeho skutočné meno je 
Wolfgang Fischer. Bol to celkom sympatický 
Nemec, ktorý počas takmer 40-ročnej kariéry 
sfalšoval stovky obrazov známych maliarov 
a v spolupráci so svojou manželkou a ďalšími 
pomocníkmi ich aj výhodne predal za milióny 
dolárov. Bol skutočne veľmi talentovaný.

Neorientoval sa iba na jedného autora, ale 
bol schopný napodobniť maliarov s veľmi 
rozdielnymi maliarskymi technikami. Jeho 
schopnosti zahrnovali nielen samotnú maľbu, 
ale aj spôsob, ako rámom a plátnam udeliť 
vizuálne navyše aj viac ako sto rokov. Súčas-
tí celej logistiky tohto podvodu bolo viac 
a popis jeho metód pridávania rokov všet-
kému, čo s podvodom súviselo, by isto stál 
za samostatnú tému. Jednou z najpôvabnej-
ších scén podvodu bolo, keď vyrobil dobovú 
fotografiu spred sto rokov, na ktorej sa akosi 
mimochodom na stene ocitol obraz známe-
ho maliara. Takže jeho falzifikát mohol predať 
ako rodinné dedičstvo. Samozrejme, musel 
si dať záležať na tom, aby aj fotografia mala 
punc dôveryhodnosti, čo digitálnou tlačou 
sotva možno dosiahnuť. V roku 2011 sa jeho 
kariéra skončila. Odsúdili ho na šesť rokov 
väzenia za relatívne malý a nespochybniteľne 
dokázaný podiel sfalšovaných obrazov. Z nich 
si odsedel asi iba polovicu.

NEZNÁMY, NO POPULÁRNY
Tu sa konečne dostávame k nášmu bielemu 
pigmentu. Keď vyšetrovateľ špecializova-
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Obrázok ukazuje časť približne päť rokov starej chladničky. Pôvodne mala celá snehobiele sfarbenie. 
Obrázok názorne ilustruje rôznu farebnú stabilitu jej jednotlivých častí. (Všetky obsahujú biely pigment 
na báze oxidu titaničitého.) 

Schematické znázornenie častíc pigmentu v náte- 
rových farbách. Oba prípady sa výrazne líšia v 
objemovom zastúpení pigmentu v náterovej látke.

Zopár náhodne vybratých vecí obsahujúcich 
tieto pigmenty

a iných pohyblivých strojov. Nezbavíme sa ich 
ani pri výstupe na Gerlach. Sú totiž súčasťou 
plastových častí mobilov a fotoaparátov.

Kozmetické a hygienické výrobky reprezen-
tujú najmä zubné pasty, opaľovacie krémy, 
púdre, rúže, očné tiene a laky na nechty. Z far-
maceutických sú to zasa povlaky na tabletách 
a kapsulách liekov. Zvláštnou kategóriou je 
použitie týchto pigmentov v potravinách. 
Z hľadiska relatívneho množstva nejde síce 
o významnú položku (1,5 % celkovej spo- 
treby), lenže v absolútnych číslach tých viac 
ako stotisíc ton, ktoré nám skončia v žalúdku, 
nie je práve málo. Obyčajne sú v cukrárskych 
výrobkoch, jogurtoch, sušenom mlieku do 
kávy a v žuvačkách. Samozrejme, obsah prí-
mesí v týchto pigmentoch je výrazne nižší ako 
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ného londýnskeho laboratória zistil, že na 
jednom Beltracchiho obraze z roku 1914 
bol použitý biely TiO2 pigment, slávnostne 
vyhlásil: Už ho mám. Argumentoval práve 
tým, že začiatok výroby tohto pigmentu 
spadal do roku 1916 (dôkazov však bolo 
viac). Tu možno iba poznamenať, že aj keby 
bol originál obrazu namaľovaný po tomto 
roku, nebol by žiaden problém dokázať, že 
kópia obrazu bol falzifikát. Rozdiel medzi 
pigmentom, ktorý sa vyrábal vtedy, a tým, 
ktorý mohol mať k dispozícii Beltracchi, je 
totiž obrovský. Museli by sa líšiť vo veľkosti 
častíc pigmentu, v ich tvare, obsahu prímesí 
a mnohých iných vlastnostiach. V roku 2014 
bol o falšovateľskej kariére Wolfganga Bel-

tracchiho uvedený dokumentárny film reži-
séra Arneho Birkenstocka. Film mal názov 
Die Kunst der Fälschung a neskôr ho vysielali 
aj u nás pod doslovným prekladom Umenie 
falšovania.

Tento článok nemá byť obdivným trak-
tátom v prospech oxidu titaničitého, ale 
iba pokusom o oboznámenie sa s látkou, 
s ktorou sa stretávame na každom kroku. 
Jej takmer neskutočná popularita vo svete 
výrobcov všetkého možného je v priamom 
kontraste s tým, čo o nej väčšina z nás vie. 
Sme to však my, ktorí sme ju urobili takou 
populárnou. Pretože nášmu ideálu o čistote 
reprezentovanej bezchybnou bielou farbou 
sme museli dopomôcť tak, že sme sa che-

mickou cestou mohli zbaviť chromofórnych 
prímesí v pôvodných mineráloch titánu.

Text a foto prof. Ing. Karol Jesenák, CSc.
Prírodovedecká fakulta

Univerzita Komenského v Bratislave
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Falzifikát Červeného obrazu s koňmi od maliara Heinricha Mathiasa Ernsta Campendonka (1889 – 
1957). Beltracchi na ňom použil biely priemyselný pigment na báze oxidu titaničitého. To mu zlomilo 
väzy, pretože ten sa začal vyrábať až v roku 1916, foto Youtube.com/TXJDB.

Titán na Guggenheimovom múzeu moderného umenia v meste Bilbao, foto wikipédia/Fernandopascullo

Oxid titaničitý (TiO2 )


