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ŽLUTÝ RUTILOVÝ PIGMENT PRO KERAMIKU 
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Vysoká škola chemickotechnologická, Leninovo nám. 565, 532 10 Pardubice 

Došlo 26. 9. 1984 

Pro přípravu žlutého keramického pigmentu typu Ti-Sb-Ni lze využít 
tuzemských bělob Ti02 typu Pretiox. 

Optimální teplota výpalu reakční směsi, obsahující Ti 02, NiC03 nebo Ni O 
a SB203 , je 1150-1200 °0 a molový poměr Sb : Ni = 2 : (1,4-1,5). 
Při výpalu se rozkládá NiC03 na NiO, Sb203 se oxiduje až na Sb205 • 

Tvorba rutilové struktury začíná při 850-870 °0. K vzniku žluté barvy 
dochází však až při vyšší teplotě, různící se značně podle druhu Ti 02 • Nejdříve 
se vybarvuje Pretiox A V 01, resp. A V 03, nejvyšší teploty vyžaduje rutilový 
typ Pretiox RD 40. Jsou vyhodnoceny aktivační energie rutilizačního pochodu 
a pochodu vzniku zbarvení pigmentu. S ohledem na barvu pigmentu v glazuře 
a na reaktivitu použitého Ti02 pro vznik barvy je nejvhodnější Ti02 Pretiox 
A V OJ, popřípadě A V 03. 

ÚVOD 

Současný trend vývoje v oblasti keramických pigmentů směřuje k maximál
nímu využití tuzemských surovin, popř. produktů. Rutilový typ představuje 
jednu skupinu těchto pigmentů, neboť oxid titaničitý je u nás produkován ve 
velkém objemu a v celé škále druhů [l] a tvoří podstatnou část (prakticky 80 % 
hmotn.) vlastního pigmentu. 

Příprava těchto pigmentů je popsána v patentové literatuře, např. [2-5]; 
spočívá ve výpalu oxidu titaničitého s dalšími oxidy, přičemž vznikají pevné 
roztoky těchto oxidů. V případě žlutého pigmentu obsahuje reakční směs vedle 
oxidu Ti02 ještě oxidy Sb a Ni. Schematické značení této žluti je Ti-Sb-Ni. 
Pokusy o přípravu těchto pigmentů popisuje také Óejka [6]. 

Tento příspěvek se dotýká především přípravy tohoto žlutého pigmentu z tu
zemských druhů oxidu titaničitého (různé typy bělob Pretio:x:) a jejich zhodnocení 
s ohlede_m na vlastnosti získaného keramického pigmentu. 

EXPERIMENTÁLNÍ METODIKA 

Při sestavování reakčních směsí se vycházelo z oxidů Ti02 vyráběných v Přerov
ských chemických závodech a označovaných jako: 
Pretiox A V 01 - pigmentový, povrchově neupravovaný, nemikronizovaný anatas 
Pretiox AV 03 - pigmentový, povrchově neupravovaný, mikronizovaný anatas 
Pretio:x: AP 22 - pigmentový, povrchově anorganic'ky upravovaný, mikronizo-

vaný anatas 
Pretio:x: S - nepigmentový typ anatasu (obsahuje i větší částice)
Pretio:x: RD 40 - pigmentový, anorganicky i organicky upravovaný, mikronizo-

vaný rutil. 
Na základě předběžných pokusů i výsledků práce [6] byl volen obsah substituč
ních oxidů Ni a Sb v reakční směsi 20 % hmotn. Jako zdroje Ni bylo použito 
oxidu Ni O i uhličitanu NiC03 ; Sb byl přidáván ve formě Sb203 , výjimečně jako 
Sb;z05• Poměr Sb a Ni byl molově v mezích 2 :  (0,8 až 1,8). 
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