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Pigment na bázi destičkovitého oxidu titaničitého, způsob jeho 
přípravy a jeho použití

Oblast techniky

Vynález se týká velmi tenkého pigmentu oxidu titaničitého 
s perleťovým leskem na bázi destičkovitého oxidu titaničitého.

Dosavadní stav techniky

Perleťové pigmenty na bázi oxidu titaničitého se úspěšně pou
žívají po mnoho let. Jsou konstruovány na vrstvě substrátu bez 
výjimky za použití slídy jakožto substrátu.

Pro vysrážení vrstvy oxidu titaničitého jsou známy dva hlavní 
způsoby. Především se srážení může provádět způsobem popsaným 
v americkém patentovém spise číslo US 3 087828 přidáním rozto
ku ti taný1 sul fátu, okyseleného kyselinou sírovou, do suspenze 
slídy, přičemž se tloušťka vrstvy a související interferenční 
barva předem stanovuje množstvím obsaženého ti taný1sul fátu.

Nebo se srážení může provádět způsobem popsaným v německém pa
tentovém spise číslo 20 09 566. V tomto případě se suspenze

oslídy zahřívána teplotu přibližně 50 až 100 C, zvláště 70 až
o80 C a vodný roztok soli titanu se pomalu přidává a v podsta

tě konstantní hodnota pH přibližně 0,5 až 5, zvláště 1,5 až 
2,5 se udržuje současným odměřováním zásady, například vodného 
roztoku amoniaku nebo vodného roztoku hydroxidu alkalického 
kovu. Jakmile se dosáhne žádané tloušťky vysráženého oxidu ti
taničitého, přidávání roztoku soli titanu se zastaví.

Nedostatkem slídy je, že v průběhu vytváření oxidu titaničité
ho navozuje vznik anatasové modifikace, jakkoliv je často žá-
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doučí modifikace rutilová, která má vyšší index lomu a další 
výhodné vlastnosti. Je proto nutné navozovat rutilovou modifi
kaci přidáváním cizích iontu, zvláště iontu ciničitých.

Takový způsob je popsán například v německých patentových spi
sech číslo 22 14 545 a 25 22 572, přičemž se rutilizace prová
dí vnášením oxidu ciničitého do sousedství slídy nebo do 
zvláštní vrstvy mezi slídou a oxidem titaničitým. Jsou však 
známy také jiné způsoby, například vnášení oxidu zinečnatého 
podle českého patentového spisu číslo CS 208578 nebo vnášení 
trojmocného šeleza do vrstvy oxidu titaničitého podle německé
ho patentového spisu číslo DE-C 19 59 998, přičemž se tak zís
kají rutilové vrstvy.

Slídové pigmenty se v široké míře používají v průmyslu tisko
vých barev a povlakových hmot, v kosmetickém průmyslu a pro 
zpracování plastů. Vyznačují se interferencí barev a vysokým 
leskem. Jsou však nevhodné pro vytváření mimořádně tenkých 
vrstev, jelikoš slída, substrát pro vrstvy kovových oxidů pig
mentu má již sama o sobě tloušťku 200 aš 1200 nm. Jiným nedos
tatkem je skutečnost, še tloušťka slídových destiček v rámci 
určité frakce, která je dána rozměrem destiček, někdy značně 
kolísá okolo střední hodnoty. Kromě toho je slída přírodně se 
vyskytujícím minerálem, který je znečištěn cizími ionty. Je 
nutné zpracování, které je nákladné a časově náročné. Zahrnuje 
především drcení a třídění.

Perleťové pigmenty, které jsou založeny na tlustých slídových 
destičkách a jsou povlečeny kovovými oxidy mají výrazný obsah 
nevhodných podílů, jelikoš tloušťka okrajových podílů zvláště 
bv případě rozdělení jemnějších částic pod 20 mikrometrů.

Jako náhrada slídy bylo jiš navršeno použití tenkých skleně
ných vloček, které se získají nanášením válcem skleněné tave
niny a následným drcením. Interferenční pigmenty, zalošené na
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tomto materiálu vykazují skutečně lepší barevné efekty než 
běžné pigmenty na bázi slídy. Nedostatkem je však mají velmi 
široké rozdělení střední tloušťky 10 až 15 mikrometrů a velmi 
široké rozdělení tloušťky (zpravidla 4 až 20 mikrometrů), při
čemž tloušťka interferenčních pigmenů není zpravidla větší než 
3 mikrometry.

V evropském patentovém spise číslo EP 0 384596 se popisuje 
způsob přípravy, při kterém se vytvářejí z hydratovaného šili-okátu alkalického kovu proudem vzduchu o teplotě 480 až 500 C 
bublin s velmi malou tloušťkou stěn. Tyto bubliny se pak drtí, 
čímž se získají substráty na bázi silikátu alkalického kovu o 
tloušťce menší než 3 mikrometry. Tento způsob je však drahý a 
rozdělení tloušťky získaných destiček je poměrně široké.

V německém patentovém spise číslo DE 11 36 042 se popisuje 
kontinuální způsob přípravy na běžícím pásu destičkovitých ne
bo flitrovitých oxidů nebo hydratovaných oxidů kovů IV a V 
skupiny a kovů skupiny železa periodického systému. Při tomto 
způsobu, pokud to je vhodné, se na kontinuální pás nanáší nej
dříve odlučovací vrstva, například silikonové polevy, k usnad
nění následného oddělení vrstvy kovového oxidu. Kapalný film 
roztoku hydrolyzovatelné sloučeniny kovu která se má převést 
na žádaný oxid se nanáší na odlučovací vrstvu, film se usuší a 
oddělí se na vibračním zařízení. Tloušťka žádaných destiček je 
0,2 až 2 mikrometry. Ve spise však není popsán žádný konkrétní 
příklad.

V evropském patentovém spise číslo EP 0 240952 a EP 0 236952 
se popisuje kontinuální způsob přípravy na pásu různých des
tičkových materiálů, včeně oxidu křemičitého, hlinitého a ti
taničitého. Při tomto způsobu se nanáší na hladký pás tenký 
film kapaliny definované tloušťky prekursoru destičkového ma
teriálu válečkovým systémem. Film se pak suší, odděluje se qd 
pásu za vytovření se destičkovitých částic. Částice se popři-
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pádě kalcinují, melou a třídí se.

Tloušťka destiček, zíksaných způsobem podle evropského paten
tového spisu číslo EP 0 240952 je poměrně dobře definovaná, 
jelikož se film nanáší například válečkovým systémem velmi 
rovnoměrně na kontinuální pás. Tloušťka vrstvy destiček je po
dle příkladů 0,3 aš 3,0 mikrometrů. Podle příkladu 1 se první 
válec smáčí používaným prekursorem částečným ponořením tohoto 
válce do zásobního tanku naplněného prekursorem. Film se pře
vede 2 tohoto válce na druhý válec, otáčející se tímtéž směrem 
a který je s prvním válcem v těsném styku. Nakonec se film na
valuje druhým válcem na kontinuální pás.

Nedostatkem tohoto způsobu je však používání velmi drahých 
prekursorových materiálů a zvláště zvýšené požadavky na bez
pečnost práce, které musí být splněny při práci s používanými 
organokovovými sloučeninami. Dokonalá chemická konverze pre- 
kursoru na žádaný materiál vrstvy je spojena zpravidla se 
značným zahřát im filmu a materiálu pásu. Kromě značného tepel
ného namáhání pásu, ke ktrému dochází v tomto případě, vysoká 
spotřeba energie a omezená výrobní rychlost mají velmi nepří
znivý vliv na výnosnost tohoto způsobu.

Ve světovém patentovém spise číslo WO 93/08237 se popisují 
destičkovité pigmenty, sestávající z destičkoví té matrice oxi
du křemičitého, která může obsahovat rozpustná nebo nerozpust
ná barvicí činidla a která je vybarvována jednou nebo několika 
reflexními vrstvami kovových oxidů nebo kovů. Destičkovitá 
matrice se připravuje ztuhnutím vodního skla na kontinuálním 
pásu.

V německém patentovém spise číslo DE 1 273098 se popisuje způ
sob přípravy perleťových pigmentů nanášením par sirníku 
zinečnatého, fluoridu hořečnatého, oxidu zinečnatého, fluoridu 
vápenatého a oxidu titaničitého na kontinuální pás za vytvoře-
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ní filmu. Avšak podobně, jako je popsáno v americkém patento
vém spise číslo US 4 879140, podle kterého se získají destič- 
kovité pigmenty s vrstvou křemíku a oxidu křemičitého ukládá
ním plasmy hydridu křemíku SiH4 a chloridu křemičitého, je 
tento způsob spojen s vysokými náklady na zařízení.

Přes četné pokusy nebyl dosud vyvinut ekonomický způsob pří
pravy velmi tenkých destičkovítých pigmentů oxidu titaničitého 
s tloušťkou povlaku nižší než 500 nm.

Úkolem vynálezu je proto vyvinout vysoce lesklý perleťový pig
ment, obsahující oxid titaničitý s tloušťkou povlaku menší než 
500 nm při teleranci tloušťky vrstvy menší než 10 %, přičemž 
pigment skutečně neobsahuje žádné cizí ionty a je v rutilové 
nebo v anatasové formě.

Podstata vynálezu

Destičkovitý substrátu prostý pigment oxidu titaničitého spo
čívá podle vynálezu v tom, že je připravítelný ztuhnutím vod
ného roztoku tepelně hydro1yzovate1 né sloučeniny titanu na 
kontinuálním pásu, oddělením vytvořené vrstvy, povlečením zí
skaných destiček oxidu titaničitého, popřípadě vysušených, 
dalším oxidem titaničitým mokrým způsobem a usušením a popří
padě kalcinací získaného materiálu.

Používanou tepelně hydro1yzovatelnou sloučeninou titanu je 
s výhodou vodný roztok chloridu titaničitého. Hmotnostní obsah 
soli titanu v takových roztocích je 7 až 30 %, s výhodou 8 až 
15 %.

Způsob přípravy destickovitého substrátu prostého pigment oxi
du titaničitého spočívá podle vynálezu v tom, že

se nanáší vodný roztok tepelně hydro1yzovate1né sloučeniny
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titanu ve formě tenkého filmu na kontinuální pás,

- kapalný film se ztužuje zaschnutím, při kterém se vytvoří 
oxid titaničitý z roztoku chemickou reakcí,

- vytvořená vrstva se oddělí od pásu a promyje se,

- získané destičky oxidu titaničitého popřípadě usušené se 
suspendují ve vodě a povlékají se dalším oxidem titaničitým,

- povlečené destičky oxidu titaničitého se oddělí z vodné sus
penze, vysuší se a popřípadě se kalcinují.

Po vysušení je oxid titaničitý v anatasové modifikaci. Kalci- 
nací při teplotě nad 600 C se může převést v nepřítonosti ci
zích iontů na rutilovou formu. Tímto způsobem se získá vysoce 
čistý pigment oxidu titaničitého v rutilové formě, který je 
v mnoha ohledech výhodnější než běžné pigmenty oxidu titaniči
tého na bázi slídy.

Pokud se do matrice oxidu titaničitého vnese cín, probíhá 
transformace na rutilovou formu v průběhu sušení od teploty
110 ’c.

Vynález se také týká použití nových pigmentů podle vynálezu 
pro pigmentování povlakových hmot, tiskových barev, plastů, 
kosmetických prostředků a glazur pro keramiku a sklo. Pro tyto 
účely se může použít ve směsi s obchodně dostupnými pigmenty 
například s anorganickými nebo s organickými absorpčními pig
menty, s pigmenty s kovovým efektem a s LCP pigmenty.

Nové pigmenty podle vynálezu jsou tedy založeny na destičkoví- 
tých částicích oxidu titaničitého. Tyto destičky mají tloušťku 
10 až 500 nm, s výhodou 40 až 300 nm. Ostatní dva rozměry jsou 
2 až 200 a zvláště 5 až 50 mikrometrů.
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Nové pigmenty podle vynálezu se připravují dvoustupňovým způ
sobem. V prvním stupni se připravují částice destičkovitého 
oxidu titaničitého za pomoci kontinuálního pásu,

Způsob, používající kontinuálního pásu podle vynálezu, je ob
jasněn na obr. 1. Kontinuální pás 1_, který je veden soustavou 
2 válečků, prochází přes aplikátor 3, přičemž se povléká ten
kým filmem prekursoru. Jako vhodné aplikátory 3 se mohou pou
žít válcové aplikátory a průtoková jednotka. Rychlost pásu je 
2 až 400 m/min, s výhodou 5 aš 200 m/min.

K dosažení rovnoměrného smočení plastového pásu se doporučuje 
přidávat do povlakového roztoku obchodně dostupné smáčedlo ne
bo aktivovat povrch pásu ožehnutím, vytvořením korony nebo io
nizací .

Povlečený pás se vede sušicí zónou 4, kde se vrstva suší při
oteplotě 30 aš 200 C. K sušení je mošno použít například ob

chodně dostupných infračervených lamp, proudu okolního vzduchu 
a ultrafialových paprsků.

Po průchodu sušicí zónou se vede pás odlučovací lázní 5 se 
vhodným odlučovacím činidlem, například dokonale odsolenou vo
dou, přičemž se vysušená vrstva oddělí od pásu. Toto oddělová
ní je mošno podpořit zvláštním zařízením, například tryskami, 
kartáči nebo ultrazvukem.

Pás se suší v zařazené sušičce 6 před opětovným povlékáním.

Kontinuální pás má být z chemicky stálého a tepelně odolného 
plastu, aby se zaručila jeho dobrá životnost při vysokých 
vysoušečích teplotách. Jako materiál je vhodný polyethylente- 
reftalát (PET) nebo jiné polyestery a polyakryláty.

Šířka filmu je zpravidla několikera aš několik m. tloušťka je
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10 mikrometrů až několik mm, přičemž se tyto hodnoty mohou 
optimalizovat se zřetelem na specifické požadavky.

Další podrobnosti o kontinuálních procesech s nekonečnými pásy 
jsou popsány v americkém patentovém spise číslo US 3 138475 
v evropském patentovém spise číslo EP 0 240952 a ve světovém 
patentovém spise číslo WO 93/08237.

Ve druhém stupni se destičky oxidu titaničitého, sloupnuté 
z pásu, povlékají bez předběžného sušení dalším oxidem titani
čitým o sobě známými způsoby. S výhodou se používá způspobu 
popsaného v americkém patentovém spise číslo US 3 553001.

Při tomto způsobu se vodný roztok soli titanu pomalu přidává 
do suspenze destiček oxidu titaničitého o teplotě 50 až 100
o βC, s výhodou 70 až 80 C, přičemž se v podstatě konstantní 
hodnota pH přibližně 0,5 až 5, s výhodou 1,5 až 2,5 udržuje 
současným dávkováním zásady, například vodného amoniakálního 
roztoku nebo vodného roztoku hydroxidu alkalického kovu. Jak
mile se dosáhne žádané tloušťky vrstvy vysráženého oxidu ti
taničitého, s přidáváním roztoku soli titanu se přestane.

Způsob, který se také označuje jako tirační způsob, má tu vý
hodu, že se předchází používání nadbytku soli titanu. Toho se 
dosahuje způsobem, při kterém se přidává k hydrolýze za jed
notku času pouze množství (soli titanu), kterého je zapotřebí 
pro rovnoměrný povlak hydrátováným oxidem titaničitým a které 
se může absorbovat za jednotku času dostupným povrchem částic, 
které se mají povléknout. Nevytvářejí se žádné částice hydra- 
tovaného oxidu titaničitého, které se nevysrážejí na povrchu, 
který se má povléknout. Množství soli titanu, přidané za minu
tu, je řádově přibližně 0,01 až 2 x 10“4 mol soli titanu na 
čtvereční metr povlékaného povrchu.

Kromě toho se destičky oxidu titaničitého mohou povlékat dal-



9

00 ··

• · ··
• 0 · ♦ 0

0 0 0

ším oxidem titaničitým, po zasušení, v reaktoru s vrstvou ve 
vznosu způsobem povlékání v plynné fázi, přičemž se může po
stupovat například způsobem podle ebropského patentového spisu 
číslo EP 0 045851 a EP 0 106235 pro přípravu pigmentů s perle- 
ťpovým leskem.

Pigment podle vynálezu se také může přídavně povlékat nepatrně 
rozpustnými, pevně přiléhajícími anorganickými nebo organický
mi barvicími činidly. Barevné laky a zvláště hliníkové barevné 
laky se používají s výhodou. Za tím účelem se vysráží vrstva 
hydroxidu hlinitého a ve druhém stupni se lakuje barevným la
kem. Tento způsob je popsán v německém patentovém spise číslo 
DE 24 29 762 a DE 29 28 287.

Výhodný je také přídavný povlak komplexní pigmentovou solí, 
zvláště kyanoferátovým komplexem, například prusskou nebo 
Turnbullovou modří, popsnými v evropském patentovém spise čís
lo EP 0 141173 a v německém patentovém spise DE 23 13 332.

Pigment podle vynálezu se také může povlékat organickými bar
vivý a zvláště barvivý ftalocyaninovýrai nebo kovoftalocyanino- 
vými a/nebo indantrenovými podle německého patentovém spise DE 
40 09 567. Za tímto účelem se připravuje suspenze pigmentu 
v roztoku barviva a uvádějí se do styku s rozpouštědlem, ve 
kterém je barvivo nepatrně rozpustné nebo ve kterém není vůbec 
rozpustné.

Pro přídavný povlak se také mohou použít kovové chalkogenidy 
nebo kovové hydrochalkogenidy a saze.

Je dále možné podrobovat 
dodatečnému zpracování, 
světla, povětrnostních 
manipulaci s pigmentem, 
středí. Možný přídavný

pigmenty přídavnému povlečení nebo 
které dále zvyšuje stálost k působení 
vlivů a chemikálií nebo usnadňuje 
zvláště jeho vnášení do různých pro- 
povlak nebo přídavné zpracování jsou
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popsány například v německém patentovém spise číslo DE-C 
22 15 191, DE-A 31 51 354, DE-A 32 35 017 nebo DE-A 33 34 598.

Tyto látky, které se přídavně nanášejí, představují hmotnost
ně 0,5 aš 5 %, s výhodou 1 až 3 %, vztaženo na hmotnost pig
mentu jako celku.

Pigmentu podle vynálezu se může používat o sobě 2námým způso
bem k pigentování potravin, nátěrových hmot, tiskových barev, 
plastů, kosmetických prostředků a glazur pro keramiku a sklo. 
Může se jich však také používat k ochraně proti ultrafialovým 
paprskům v kosmetických prostředcích nebo v průmyslových apli
kacích, jelikož skutečně odstiňují všechno ultrafialové záření 
v oboru pod 330 nm. Pigment je proto výrazně lepší než obchod
ně dostupné filtry chránící před světlem.

Hmotnostní množství pigmentu v takových prostředcích je 0,1 až 
30 %, s výhodou 1 až 10 %.

Stínící působení nového pigmentu se zřetoem na ultrafialové 
záření se porovnává s působením Lůselénu Silk D (výrobce: 
Presperse, lne.), což je obchodně dostupný prostředek odstiňu
jící sluneční světlo. Pro tento účel se pigment (tloušťka 
vrstvy: 130 nm) a srovnávaný produkt včleňují do NC laku (kon
centrace pigmentu 1,7 %) , který se nožem nanese na skleněnou 
desku. Po usušení se filmu oddělí od substrátu a měří se za 
použití přístroje PE Lambda 19 se zabudovanou integrační koulí 
(zvětšené diafragma Specacarol, 30 nm) pro zjištění propouště
ní, odrazu a absorpce v rozsahu 200 až 2500 nm. Propustnost 
filmu, obsahujícího nový pigment je 0 % pro záření o délce vl
ny pod 330 nm, přibližně 5 % pro záření o délce vlny 350 nm, 
35 % pro 380 nm a 40 % pro 400 nm. Propustnost pro ultrafialo
vé záření pod 350 nm je tedy mnohem menší než v případě srov
návaného produktu.
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Pigment podle vynálezu představuje ideální stav, kterého lze 
dosáhnout v případě perleťových pigmenů.

V tomto případě tloušťka destiček odpovídá požadované tloušťce 
vrstvy pro opticky funkční tloušťku vrstvy oxidu titaničitého, 
zatímco v případě běžných pigmentů s perleťovým leskem může 
být tloušťka 25 násobná, jelikož tloušťka vrstvy substrátu, 
například slídy, se přidává ke tloušťce funkční vrstvy.

Pro technické použití to znamená vlastní výhody, kterých nelze 
dosáhnout s žádnými jinými běžnými perleťovými pigmenty.

Například povlaky nátěrovou hmotou mohou být tenčí a množství 
požadovaného pigmentu se může snížit, jelikož v důsledku ne
přítomnosti "plnidla" jsou pigmenty opticky mnohem výkonnější.

Vynález objasňují, nijak však neomezují následující příklady 
praktického provedení. Procenta jsou míněna hmotnostně, pokud 
není uvedeno jinak.

Příklady provedeni vynálezu

Příklad 1

Obíhající polyethylentereftalátový pás (šířka 0,3 m, rychlost 
20 m/min) se povlékne 20% roztokem chloridu titaničitého apl i - 
kátorovým válcem, otáčejícím se v opačném smyslu. Povlakový 
roztok obsahuje 0,3 % povrchově aktivního činidla (DISPERSE-AYD 
W-28, výrobce Daniel Products Company). Vodný film na pásu se

Ousuší v sušicí sekci horkým vzduchem o teplotě 70 Ca vytvo
řená vrstva se oddělí z pásu v odlučovací nádobě naplněné de- 
ionizovanou vodou. Částice destičkovitého oxidu titaničitého 
se odfiltrují a dokonale se promyjí deionizovanou vodou. Des
tičky mají stříbrný lesk a tloušťku vrstvy 100 +/- 10 nm. Pro
povlečení dalším oxidem ti táni či tým se znovu dispergují v de-
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ionizované vodě.

Dva litry disperze destiček oxidu titaničitého (obsah pevných 
látek: 15 g oxidu titaničitého) podle příkladu 1 se zahřejí na

oteplotu 75 C a hodnota pH se nastaví zředěnou kyselinou chlo
rovodíkovou na 2,2.

Odměřuje se 40% vodný roztok chloridu titaničitého rychlostí 3 
ml/min za stálého udržování konstantní hodnoty pH 2,2 součas
ným přidáváním 32% roztoku hydroxidu sodného.

V přidávání roztoku chloridu titaničitého se pokračuje tak 
dlouho, až se dosáhne žádané interferenční barvy prvního nebo 
vyššího řádu. Získaný pigment se odfiltruje, promyje se deio- 
nizovanou vodou do stavu prostého soli, vysuší se a kalcinuje

ose při teplotě 750 C. Barevné charakteristiky se již značněji 
nemění v závislosti na teplotě kalcinace, přičemž hraje vý
znamnou úlohu přeměna anatasu na rutil, která začíná při 600
O eC a je dokončena při teplotě 750 C.

Příklad 2

Krém proti slunci
Složky Hmotnostní obsah (%)
Složka A: kapa1ný para f i n 20, 0

cetylalkohol 1,5
včelí vosk 6, 0
kyselina stearová 20, 0
PEO (5,5) cetylether 1,5
sorb i tolmonostearát 2, 5

Složka B: 10% NaOH 1,0
destilovaná voda 36, 5

Složka C: glycerol 6, 0
Ti02 pigment 5, 0
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Příprava:

Pigment se disperuje v glycerolu. Složky A a B se zahřejí od-
odělené na teplotu 75 C a smísí se v podobě gelu pomocí vyso

korychlostního míchalda. Nakonec se emulguje složka C v emul
si složky A a B při teplotě 50 C.

Průmyslová využitelnost

Destičkovitý substrátu prostý pigment oxidu titaničitého vhod
ný pro pigmentování povlakových hmot, tiskových barev, plastů, 
kosmetických prostředků a glazur pro keramiku a sklo.
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PATENTOVÉ NÁROKY

1. Destičkovitý^substrátu prostý pigment oxidu titaničité
ho připraví telný ztuhnutím vodného roztoku tepelně hydrolyzo
vatelné sloučeniny titanu na kontinuálním pásu, oddělením vy
tvořené vrstvy, povlečením získaných destiček oxidu titaniči
tého, popřípadě vysušených, dalším oxidem titaničitým mokrým 
způsobem a usušením a popřípadě kalcinaci získaného materiálu.

2. Destičkovitý, substrátu prostý pigment oxidu titaničité
ho podle nároku 1,vyznačující se tím, že 
vodným roztokem tepelně hydrolyzovatelné sloučeniny titanu je 
vodný roztok chloridu titaničitého.

3. Způsob přípravy destičkovitého substrátu prostého pig
ment oxidu titaničitého podle nároku 1 a2, vyznaču
jící se tím, že

- se nanáší vodný roztok tepelně hydrolyzovatelné sloučeniny 
titanu ve formě tenkého filmu na kontinuální pás,

- kapalný film se ztužuje zaschnutím, při kterém se vytvoří 
oxid titaničitý z roztoku chemickou reakcí,

- vytvořená vrstva se oddělí od pásu a promyje se,

- získané destičky oxidu titaničitého popřípadě usušené se 
suspendují ve vodě a povlékají se dalším oxidem titaničitým,

- povlečené destičky oxidu titaničitého se oddělí z vodné sus
penze, vysuší se a popřípadě se kalcinují.

4. Způsob podle nároku 3, vyznačující se 
tím, že vodným roztokem tepelně hydrolyzovatelné sloučeniny 
titanu je vodný roztok chloridu titaničitého.
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5. Způsob podle nároku 3a 4, vyznačuj ící se 
t í m , že se další oxid titaničitý nanáší na destičky oxidu 
titaničitého způsobem CVD v reaktoru s vrstvou ve vznosu.

6. Destičkovitý substrátu prostý pigment oxidu titaničité
ho podle nároku 1 a 2 pro pigmentování povlakových hmot, tis
kových barev, plastů, kosmetických prostředků a glazur pro ke
ramiku a sklo.

7. Destičkovitý substrátu prostý pigment oxidu titaničité
ho podle nároku 6 pro použití ve směsi s obchodně dostupnými 
pigmenty.

8. Povlakové hmoty, tiskové barvy, plasty, kosmetické 
prostředky, keramika a sklo pigmentované destičkovi tým sub
strátu prostým pigmentem oxidu titaničitého podle nároku 1 a 
2.



fy
• 4 4« • 4 4 44 44• • • • β 44 4 4 4• • 4 • · • 4 4 44• • • 4 • · 4 4 444 4• 4 • • 4 4 4 4

772, 7?

H

C
JO
O

CO


