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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce je zaměřena na studium vlivu velikosti kosmetických pigmentů na 

vlastnosti finálního výrobku. Tento vliv byl studován na vzorcích make-upu dodaných 

průmyslovým partnerem. Vzorky make-upů byly proměřeny metodou reologie a byly určeny 

meze toku všech vzorků. Pro určení velikosti a tvaru částic pigmentů bylo využito skenovací 

elektronové mikroskopie. Velikost částic byla také měřena metodou dynamického rozptylu 

světla, docházelo však k tvorbě agregátů a výsledky tak byly zkreslené. Pro snadnější určení 

typů pigmentů ve vzorcích bylo za pomocí detektoru EDS stanoveno prvkové složení pigmentů 

(Ti, Fe, O, Al). Z důvodu neznámého složení make-upů byly doplněny informace rentgenovou 

práškovou difrakční analýzou (XRD), a tím bylo možné určit sloučeniny TiO2 (anatas a rutil), 

FeOOH a Fe2O3. 

Výsledky získané těmito metodami ukázaly, jaké pigmenty lze v předložených reálných 

vzorcích make-upů nalézt, jaké mají velikosti a tvary. Bylo dokázáno, že čím menší pigmenty 

jsou, tím se zvyšuje je viskozita a mez toku finálního produktu. Čím vyšší jsou tyto veličiny, 

tím hůře se s výrobkem manipuluje.  

ABSTRACT 

This diploma thesis is focused on the study of the influence of the of size cosmetics pigments 

on the properties of the final product. This effect was studied on samples of make-up given by 

industry partner. Make-up samples were measured by the rheology method and the yield stress 

of all samples was determined. Scanning electron microscopy was used to determine the size 

and shape of the pigment particles. Particle size was also measured by dynamic light scattering, 

but the results were influenced by forming aggregates. To easier determination of the types of 

pigments in the sample was determined elemental composition of the pigments (Ti, Fe, O, Al) 

by EDS detector. Due to the unknown composition of make-up, the information was 

supplemented by X-ray powder diffraction (XRD) analysis, and it was possible to determine 

the compounds TiO2 (anatase and rutile), FeOOH and Fe2O3. 

The results obtained by these methods showed what pigments can be found in make-up 

samples, what their sizes and shapes are. It has been shown that the smaller the pigments are, 

the higher the viscosity and yield stress of the final product. The higher these quantities, the 

harder it is to handle the product. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Kosmetické pigmenty, make-up, reologie, mez toku, skenovací elektronová mikroskopie, 

velikost částic, rentgenová prášková difrakční analýza, dynamický rozptyl světla 

KEY WORDS 

Cosmetics pigments, make-up, rheology, yield stress, scanning electron microscopy, particle 

size, X-ray powder diffraction, dynamic light scattering 
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1 ÚVOD 

Kosmetické pigmenty nacházejí široké uplatnění v mnoha kosmetických přípravcích. Jsou 

ve vodě nerozpustné a mohou být anorganického nebo organického původu. Často jsou 

pigmenty zaměňovány s barvivy, která jsou ve vodě rozpustná. V produktech dekorativní 

kosmetiky jsou pigmenty jednou z hlavních složek, a proto jejich vlastnosti (tvar, velikost, 

morfologie a další vlastnosti) mají velký vliv na chování výsledného produktu. Malé změny 

materiálu ovlivňují výsledné produkty natolik, že je jejich manipulace s nimi obtížnější. To je 

důvodem vzniku této studie, ve spolupráci s průmyslovým partnerem. Změnou některých 

surovin byly ovlivněny vlastnosti finálního výrobku make-upu a nastaly komplikace 

s vytlačováním produktu z tuby a oddělováním jednotlivých fází. Pro účely studie byly vybrány 

reprezentativní vzorky již na trhu prodávaných šarží výrobků, dále vzorek, který byl výrobcem 

označen jako make-up s optimální konzistencí a make-upy homogenizované při různých 

tlacích.  

Cílem této diplomové práce je zpracování literární rešerše zahrnující charakterizaci 

kosmetických přípravků na bázi pigmentů, jejich specifikace a technologické parametry. Dále 

charakterizace analytických metod, kterými je možné posoudit vliv kosmetických pigmentů na 

vlastnosti finálního výrobku.  Cílem experimentální části je využití vybraných metod za účelem 

charakterizace vybraných systémů (make-upu) a zhodnocení vlivu velikosti částic pigmentů na 

vlastnosti finálního produktu.  
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Kosmetické přípravky na bázi pigmentů 

Kosmetické výrobky musí být posuzovány právním předpisem Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o kosmetických přípravcích. 

Podle tohoto nařízení se kosmetickým přípravkem rozumí jakákoliv látka nebo směs určená pro 

styk s vnějšími částmi lidského těla (pokožkou, vlasovým systémem, nehty, rty, vnějšími 

pohlavními orgány) nebo se zuby a sliznicemi dutiny ústní, výhradně nebo převážně za účelem 

jejich čištění, parfemace, změny jejich vzhledu, jejich ochrany, jejich udržování v dobrém stavu 

nebo úpravy tělesných pachů [1].  

Primárním účelem barviv a pigmentů v kosmetice je vylepšení vzhledu výsledného 

produktu. Často jsou výrobky nepěkně zbarveny vlivem použitých kosmetických surovin. 

K tomuto účelu jsou barviva do kosmetických výrobků přidávány v množství 0,01–0,5 % [2]. 

Mezi kosmetické prostředky s obsahem pigmentů se řadí dekorativní kosmetika, která 

v sobě zahrnuje produkty používané k úpravě vzhledu pokožky, rtů, očních víček, řas, obočí, 

vlasů a nehtů. Pro účely dekorativní kosmetiky se barviva pigmenty přidávají v množství 0,5–

10 % [2]. 

Pigmenty jsou v kosmetických produktech používané také jako UV filtry při ochraně proti 

UV záření. Tyto UV filtry se používají v opalovací kosmetice, kde mají účel zeslabit průnik 

škodlivého UV záření do kůže [2][3].  

2.1.1 Dekorativní kosmetika 

Dekorativní kosmetika se zabývá především zkrášlením vzhledu člověka. Podstatné je 

uvědomit si důležitost barvy, protože je hlavní složkou v dekorativní kosmetice. Pigmenty 

vytvářejí barvu absorpcí určitých vlnových délek dopadajícího viditelného záření. Vnímaná 

barva odpovídá vlnové délce reflektovaného záření.  

Pigmenty jsou v dekorativní kosmetice velmi důležitou surovinou. Využití nacházejí 

v různých druzích kosmetických produktů. Rozdělení těchto produktů využívaných 

v dekorativní kosmetice je znázorněno v Tabulka 1 níže [4]. 

Tabulka 1 Rozdělení dekorativní kosmetiky podle využití  [4] 

Účel použití Příklady dekorativní kosmetiky 

Rty Rtěnky, lesky na rty, tužky na rty 

Oči Řasenky, oční linky, tužky na oči, oční stíny 

Tvář  Podklady, korektory, pudry, růže 

Nehty Laky na nehty 

Dekorativní kosmetika se využívá především za účelem zlepšení vzhledu vlivem dodání 

barvy, sjednocení tónů pleti a skrytím nedokonalostí. Některé produkty mohou mít také funkci 

ochrannou [4].  



10 

 

2.1.1.1 Make-up 

Make-up je barevný krycí krém, díky kterému je možné dosáhnout sjednoceného vzhledu 

pleti. Je možné zamaskovat drobné nedostatky, jako jsou pihy, rozšířené žilky, pigmentové 

skvrny, jizvy apod. Je jedním z moderních způsobů ochrany kůže před předčasným stárnutím, 

neboť ochraňuje pokožku před škodlivými vnějšími vlivy (slunce, prach a jiné vzdušné 

nečistoty), vlivem tvorby ochranného filmu na povrchu pleti. Make-up by měl mít dobré krycí 

vlastnosti, a to při použití velice tenké vrstvy, měl by být rychleschnoucí pro dosažení 

rovnoměrného použití. Dále musí být make-up chemicky i fyzikálně stabilní při skladování 

a odolný proti vnějším vlivům, nesmí se rozkládat a měnit barvu [2][4].  

Make-up je tvořen emulzí (typu olej ve vodě, nebo voda v oleji), pudrovou složkou 

a přídavnými látkami. Emulzní složku tvoří voda, parafín, včelí vosk, vazelínový olej, vazelína, 

emulgátory, cetylalkohol, silikonové oleje apod. Pro stabilitu výsledného produktu se přidávají 

stabilizátory suspenzí, aby bylo zabráněno sedimentaci dispergovaných částic. Sedimentaci lze 

zabránit přídavkem dispergátoru (povrchově aktivní látky) nebo zahušťovadla (zvyšuje 

viskozitu disperzního prostředí). Pudrová složka je tvořena minerálními prášky, kaolínem, 

barevnými pigmenty, titanovou a zinkovou bělobou. Přídavnými látkami jsou např. glycerol, 

bentonit, propylenglykol, vitamíny,  UV-filtry a další látky přidávané za účelem zlepšení 

fyzikálních i chemických vlastností produktu nebo jeho účinku na pokožku. [2][5].  

Podkladové make-upy jsou dostupné ve třech následujících formách [4]: 

- Emulze – O/V, aniontová, neutrální a kationtová. V/O je více populární díky 

voděodolnosti a obsahuje těkavý silikon, uhlovodíky, minerální oleje a lehké estery.  

- Bezvodý – krémový prášek a tyčinka. 

- Suspenze – olejová a vodná. 

Emulzní podklady  

Složení emulgovaných podkladů se liší dle požadovaného stupně krytí. Ačkoliv jsou na trhu 

běžně dostupné všechny druhy emulzních podkladů, nejčastější jsou aniontové emulze O/V 

díky snadnosti použití. Tyto aniontové emulze jsou charakteristické svou stabilitou, dobrým 

rozptýlením pigmentů, dobrou roztíratelností, mísitelností, smáčenlivostí a vytváří pocit hladké 

pokožky. Při výrobě se musí dbát na spoustu faktorů, aby byla zajištěna nezávadnost a stabilita 

produktů. Protože make-up bývá v kontaktu s kůží po dlouhý čas, musí se pečlivě vybírat typ 

emulgátoru a jeho obsah, aby nedocházelo k podráždění pokožky. Důležitý je také vhodný 

výběr olejové fáze pro zajištění nízké komedogenity. Na tvorbu komedonů mohou mít vliv 

i některé anorganické pigmenty a barviva (především červené barvy, které jsou deriváty 

černouhelného dehtu). Musí být také zajištěna dobrá konzervace pro zajištění stability 

produktu, a to z důvodu přítomnosti vody. Voda hraje klíčovou roli ve fyziologii 

mikroorganismů. Ti ve většině případů vyžadují prostředí s volně přístupnou vodou. 

Dostupnost vody pro mikroorganismy je označována jako vodní aktivita aw. Právě vodní 

aktivita je nejkritičtějším faktorem ovlivňující trvanlivost, bezpečnost, texturu a vůni. Znalost 

hodnoty vodní aktivity pro daný kosmetický produkt je důležitou informací pro volbu vhodného 
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konzervačního systému. Při nízkých hodnotách aw je možné použít nižší koncentrace 

konzervantů [4][6][7].  

Zbarvení emulzí může být umožněno přímým přídavkem pigmentů. Tento způsob využívá 

navážení pigmentů do vodné fáze, kde je následně pigment dispergován. Emulze je poté 

připravena běžným způsobem. Hlavním problémem je potřeba mnoha úprav barev a dosažení 

odpovídajícího zbarvení je tedy příliš obtížné. Emulze mohou být také barveny disperzí 

pigmentů, která bývá připravena smísením pigmentu s mastkem v poměru 50:50. Tímto 

způsobem se sníží počet barevných korekcí, avšak příprava disperzí bývá časově náročná. 

Dalším způsobem je připravení směsi pigmentů, které jsou předem smíseny a rozmělněny. Do 

připravené emulze se již přidává hotová standardní pigmentová směs, a tím je velmi snížena 

chybovost v požadovaném odstínu. Posledním způsobem je vytvoření barevných suspenzí pro 

každý z pigmentů. Tyto suspenze jsou následně poměrově míseny do výsledného odstínu 

a přimíchávány do hotového kosmetického základu [4]. 

Tabulka 2 Příklad složení tekutého kompaktního podkladu [4] 

 Ingredience Hmotnostní procenta [%] 

Složka A Oxid titaničitý 12,99 

 Žlutý oxid železitý 0,33 

 Červený oxid železitý 0,33 

 Černý oxid železitý 0,10 

 Škrobový oktenylsukcinát hlinitý 15,00 

 Sericit 6,25 

 Oxid křemičitý 2,00 

Složka B Skvalen 6,50 

 Dimethicone 11,00 

 Ethylhexyl palmitate 18,00 

 Polyglyceryl-3 Polyricinoleate 5,50 

 Minerální olej 3,00 

 Hydrogenované kokosové glyceridy 2,00 

 Mikrokrystalický vosk 4,00 

 Karnaubský vosk 1,00 

Složka C Nylon-12 12,00 

Celkem 100 

Příkladné složení make-upu je zobrazeno v Tabulka 1Tabulka 2. Složka A vyjadřuje směs 

barevných pigmentů, které dohromady vytváří výsledný odstín. Složka B tvoří základ make-

upu, udává konzistenci výsledného produktu. Složka C má matující účinky, dodává produktům 

neprůhlednou texturu a pomáhá dosáhnout optimální viskozity [4][8]. 

Při výrobě se nejprve mikronizuje složka A, dokud není barva dostatečně sjednocena. Složka 

B je zahřívána na teplotu okolo 90 °C po dobu půl hodiny. Složka A se smísí se složkou B. Po 

homogenizaci se směs ochladí na 82 °C a poté se přidá složka C. Směs se opět důkladně 

promíchá a dávkuje ihned za tepla [4].  
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Bezvodé podklady 

Bezvodé podklady jsou tvořeny práškovou složkou s plastifikátorem. Hlavními 

ingrediencemi jsou změkčovadla (oleje, estery a silikony), vosky (přírodní, deriváty včelího 

vosku, syntetické, mastné alkoholy a mastné estery), pigmenty (oxid titaničitý, oxid zinečnatý 

a oxidy železa), strukturizační činidla (nylon, PMMA, sericit, talek, …) a smáčedla. Tyto složky 

jsou do make-upu přidávány v množstvích uvedených v Tabulka 3 [4]. 

Tabulka 3 Základní složení bezvodého podkladu [4] 

Základní složení Hmotnostní zastoupení [%] 

Změkčovadla 30-60 

Vosky 5-10 

Strukturizační činidla 30-60 

Smáčedla 0,50-1,00 

Změkčovadla, vosky a smáčedla se zahřívají až do vytvoření homogenní fáze. Poté jsou 

přidány pigmenty a strukturizační činidla, důkladně je tato směs promíchávána, aby bylo 

dosaženo konstantního zbarvení [4].  

2.1.1.2 Korektory 

Korektor je výrobek dekorativní kosmetiky používaný na korekci drobných nedostatků 

nerovností pleti (mateřská znaménka, pihy, jizvy a jiné) a také ke korekci tvaru obličeje. Na 

rozdíl od make-upu jsou korektory používány na malé plochy pokožky. Jejich silný krycí účinek 

je způsobený vyšším obsahem pigmentů, především titanové běloby, která má vysokou krycí 

mohutnost. Korektory nalezneme v různých barevných odstínech od světlé po tmavou hněď, 

zelenkavé nebo bílé a existují ve formě tyčinky, tužky, pudru nebo jsou tekuté [2][9][10].  

2.1.1.3 Pleťové pudry 

Pleťové pudry jsou směsí minerálních práškových látek a pigmentů. Pudr pokožku zmatňuje 

a také zakrývá její nedostatky. Zmatňující účinek je dán díky obsahu absorpčních látek 

schopných pohlcovat pot a maz (např. mastek, bentonit, uhličitan vápenatý a další). Pleťový 

pudr musí přilnout k pokožce, musí být jemný, nedráždit pokožku a také musí mít dobré krycí 

schopnosti [2][4][9].  

Základními surovinami pudrů mohou být mastek, zinková a titanová běloba, škrob, barevné 

pigmenty a vonné látky. Všechny suroviny musí být důkladně promíseny. Pro vytvoření 

lisovaného pudru se přidávají pojiva (voda, kaolin, polyethylen, teflonový syntetický vosk 

a křemičitan vápenatý) [2][4][9]. 

Pleťové pudry mohou být ve formě sypkých pudrů, které již nejsou příliš populární, neboť 

je nahradily pudry lisované. Všechny suroviny jsou sypány do mixéru z nerezové oceli 

a důkladně míchány po dobu 1 až 2 hodin. Podle potřeby je možno přidat vonné látky a směs 

se opět homogenizuje. Celá šarže se následně rozemele kladivovým mlýnem a kontroluje 

se barva. Tímto způsobem by byl připraven sypký pudr. Pro přípravu lisovaného pudru jsou do 
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systému přidávána pojiva v množství 3 až 10 %. Po homogenizaci je možné pudr slisovat do 

misek. Konzervační látky nejsou vzhledem k nízké aktivitě vody nutné, je však doručeno přidat 

malé množství konzervačních antibakteriálních látek z důvodu použití v okolí očí [4][11].  

2.1.1.4 Líčidla na tvář 

Líčidla na tvář neboli tvářenky, které mají za úkol dodat pleti přirozené zbarvení tváří, 

mohou opticky zvětšovat lícní kosti, ladí vyváženost obličeje mezi make-upem očí a rtů 

a vytváří jemné změny v podkladu pleti. Růže jsou ve formě volně sypkých nebo slisovaných 

pudrů, ale také mohou být mastné. Sypké růže jsou tvořeny pudrovým základem s obsahem 

pigmentů, perletě a vonných složek. Růže slisované se od sypkých liší přídavkem pojidla, jako 

je např. glykol a lanolin. Tyto tvářenky jsou složením podobné pleťovým pudrům, rozdíl je 

pouze v širší barevné škále použitých pigmentů. Mastné růže mají podobný základ jako sypké 

či slisované, obsahují však navíc tukový základ. Procentuální zastoupení pigmentů 

v tvářenkách se obvykle pohybuje od 2 do 10 %. Výrobní postup je stejný jako v případě 

pleťových pudrů [2][4][9]. 

2.1.1.5 Oční stíny 

Oční stíny jsou líčidla na oční okolí, které obecně dodávají barvu a osobitost obličeji, barvou 

mohou zaostřit nebo zjemnit oční duhovky, vytváří iluzi hluboce zasazených očí a také mohou 

způsobit iluze jemných změn charakteru. Nejčastěji jsou ve formě lisované pudrové hmoty, 

v emulzi či tužkách, často jsou přidávány hydratační látky a UV-filtry. Oční stíny mají širokou 

škálu barev v závislosti na použitých pigmentech. U výrobků pro líčení očí je důležitá 

bezpečnost, protože může lehce dojít ke kontaktu produktu s oční sliznicí, a proto jsou do 

očních stínů přidávány konzervační látky, jako jsou parabeny, imidazolidinyl urea a další. 

Výroba očních stínů je opět podobná jako u pleťových pudrů, rozdíl je však v omezeném 

povoleném rozsahu barviv [2][4][9].  

V kosmetických přípravcích na oční okolí jsou kosmetické suroviny regulovány z důvodu 

citlivosti oční sliznice.  Většina anorganické pigmentů je povolena, organické pigmenty jsou 

však regulovány a týkají se jich určitá omezení. Tato omezení se vztahují na barviva povolená 

v kosmetických přípravcích, uvedených v právním předpise Nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (ES) č. 1223/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o kosmetických přípravcích, která jsou 

uvedena v příloze IV. Barviva. Ta, která nejsou vhodná pro aplikaci na oční okolí, jsou 

označena tvrzením: Nepoužívat v přípravcích aplikovaných na sliznice nebo Nepoužívat 

v přípravcích na oči. [1][4]. 

2.1.1.6 Řasenky 

Dalším výrobkem používaným v líčení očního okolí je řasenka. Jejími funkcemi je zahuštění 

a prodloužení řas, prodlužuje vzhled očí, dodává hloubku a charakter celkovému vzhledu 

a případně také zaostřuje barvu očního stínu. Obecně platí, že řasenky a také oční linky jsou 

tvořeny jednou nebo více filmotvornými látkami (polyvinylpyrolidon, vinylpyrolidon), 

pigmenty (černý pigment – oxid železnato-železitý) a pojidlem (polyakrylát sodný, silikony), 

které se většinou vypařuje, aby došlo k tvrdnutí vytvořeného filmu [2][4][9].  
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Řasenky lze rozdělit podle požadovaného účinku [2]: 

• Vodou smývatelné – mezi základní suroviny patří tuhé stearinové mýdlo, vosky, 

parafín, cerezin, vazelínový olej, barviva a ricinový olej.  

• Voděodolné – obsahují emulgátory tvrdých vosků, parafín, organická rozpouštědla, 

filmotvorné látky a barviva. Dále je možné přidávat například panthenol, vitamín E, 

keratin, hedvábný protein, výtažky z heřmánku, zeleného čaje. Tyto další přísady 

slouží k hydrataci, zpevňují řasy a zabraňují jejich lámání.  

• Prodlužující – do základní hmoty jsou přidávána mikrovlákna (např. z hedvábí), 

která vytváří pomyslné můstky a řasy opticky prodlužují. 

• Zahušťující – obsahují hustější hmotu na bázi přírodních vosků, které řasy obalí, 

a tím zvětší jejich objem. 

2.1.1.7 Oční linky 

Oční linky ohraničují oko, a tím jej zaostřují a také mění jeho tvar. Napomáhají efektu 

hustších řas. Nejčastěji jsou vyráběny ve formě tekutých linek, které obsahují následující 

ingredience: voda, zahušťující činidlo (karbomer – polymer kyseliny akrylové), polyoly 

(glukóza), barviva, alkohol (ethanol) a filmotvorné látky (polyvinylpyrolidon, vinylpyrolidon). 

Tekuté linky jsou barevné tekuté emulze, nanášejí se tenkým štětcem. Linky ve formě tužek 

jsou pevnější barevné emulze v tužce, musí být měkké, aby se daly snadno nanášet [2][4].  

2.1.1.8 Tužky na obočí, oči a rty 

Tužky jsou používané především na obočí, oční víčka a kontury rtů. V současné době je 

možné se setkat také s rtěnkami a tvářenkami ve formě tužek. Základní složky tvoří tuky, oleje 

a vosky. V závislosti na druhu kosmetického produktu jsou použity různé druhy pigmentů 

(červené pro tužky na rty; hnědé, černé a další pro tužky na oči a obočí) a další suroviny 

(parafín, oleje, tuky, vosky, …). Výsledná hmota je odlévána do dřevěných nebo kovových 

aplikátorů pro snadné nanášení [2][4].  

2.1.1.9 Přípravky k líčení a ošetřování rtů 

Přípravky používané na líčení rtů jsou rtěnky, tužky a lesky na rty. Rtěnky dodávají obličeji 

barvu, zdravý vzhled, tvar a v některých případech také rty vyživují. Rtěnky obsahují směsi 

vosků, tuků, olejů, dále také emulgátory, pigmenty, barviva a výživné látky. K dosažení 

vhodných odstínů se používají ve vodě a rozpouštědlech nerozpustné anorganické i organické 

pigmenty a pigmenty rozpustné např. v glykolech a ricinovém oleji. Rtěnky obsahují zinkovou 

nebo titanovou bělobu pro pastelové odstíny, perleť pro perleťový lesk nebo alizarinové laky 

pro barevný film. Lesky na rty jsou ve formě řídké vazelíny a hlavní složkou jsou látky na bázi 

polybutylenu [2][4][9].  

2.1.1.10 Laky na nehty 

Laky na nehty tvoří největší skupinu přípravků na manikúru. Jsou to kosmetické prostředky 

pro zbarvení nehtu, zároveň je chrání a zpevňují. Měly by být voděodolné, lesklé, přilnavé 

a odolné vůči odštípnutí a odření. Základními složkami jsou filmotvorné látky, modifikovaná 



15 

 

pryskyřice, změkčovadla, rozpouštědla a výživné látky. Navíc bývají obsaženy pigmenty, 

suspendační činidla a absorbenty UV záření. Nejčastěji používanou filmotvornou látkou je 

nitrocelulóza, která sama o sobě vytváří tvrdý křehký film, proto se používají změkčovadla 

a pryskyřice. Významné jsou také akrylátové polymery, vytvářející souvislý film. Tyto aditiva 

zaručí ohebnost a lesk. Pro zajištění barvy u laků na nehty se používají pigmenty, především 

oxid titaničitý, oxidy železa, většina organických barviv a také perleťové pigmenty. Rozpustná 

barviva se používají do průhledných laků, mají však barvící účinky na kůži a nehty. 

Rozpouštědla, která tvoří přibližně 70 % receptury laků, jsou převážně n-butylacetát 

a ethylacetát [2][4].  

2.2 Pigmenty a barviva 

Pigmenty jsou barevné sloučeniny, které jsou na rozdíl od barviv nerozpustné ve vodě 

a pojivech. Pigmenty lze rozdělit na anorganické a organické, přičemž obě skupiny mohou být 

přírodního nebo organického původu. Přírodní pigmenty lze připravit mletím, plavením nebo 

sušením přírodního materiálu. Syntetické pigmenty se připravují chemickými postupy, zejména 

srážením z vodných roztoků, žíháním, tavením nebo spalováním. Za organické pigmenty se 

považují také tzv. barevné látky, které byly připraveny vysrážením přírodních organických 

barviv na anorganickém substrátu [12][13].  

Barevnost pigmentů je způsobena absorpcí a odrazem záření ve viditelném spektru. Je dána 

přítomností chromoforů, mezi které patří v případě anorganických pigmentů ionty přechodných 

kovů (Mn, Co, Ni, Fe, Cu, Cr) a v případě organických barviv je vyvolána přítomností 

násobných vazeb v konjugovaných systémech. U obou případů dochází k přenosu elektronů 

mezi sousedními atomy a molekulami. Barevnost je zesílena přítomností auxochromů. 

V případě organických barviv se jedná především o skupiny –OH, =C=O, -N=N- a –NH2, 

v anorganických pigmentech o přítomnost síry a kyslíku [12][13].  

Hlavní vlastností pigmentů je krycí mohutnost, která charakterizuje schopnost krýt podklad. 

Tato vlastnost závisí na rozdílu indexu lomu pigmentu a pojiva. Čím větší je tento rozdíl, tím 

vyšší je krycí mohutnost. Krycí schopnost je také dána velikostí zrn pigmentu. Pro každý 

pigment existuje optimální velikost zrna, pro kterou je krycí schopnost nejvyšší. Zpravidla platí, 

že čím více jsou hrubozrnné pigmenty, zvyšuje se krycí schopnost. Jestliže je ale velikost zrna 

srovnatelná s vlnovou délkou odpovídající viditelné oblasti záření, krycí schopnost se 

zmenšuje. Krystalická struktura pigmentů zvyšuje krycí schopnost, naopak amorfní struktura ji 

snižuje, což je dáno snížením odrazu světla [12][13].  

Barvící schopnost pigmentu (barvící vydatnost) umožňuje obarvit bílý pigment nebo 

v případě světlého pigmentu zesvětlit barevný pigment. Černé pigmenty mají schopnost ztmavit 

bílý pigment. Barvící schopnost je specifická pro každý pigment a není závislá na velikosti 

částic [12][13].  

2.2.1 Pigmenty jako UV filtry 

Pigmenty v kosmetických přípravcích se používají také jako UV filtry při ochraně proti 

škodlivému UV záření. Tyto pigmenty patří do skupiny nerozpustných fyzikálních UV filtrů. 
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Jejich funkcí je odraz nebo rozptyl části UV záření dopadající na pokožku zpět nad pokožku. 

Působí jako mikro zrcadla, a do kůže tak proniká mnohem menší část energie škodlivého UV 

záření. Nejpoužívanějšími jsou dva bílé pigmenty: oxid titaničitý (TiO2) a oxid zinečnatý 

(ZnO). Zabezpečují ochranu kůže téměř v celém rozsahu UVB a UVA záření. Tyto oxidy 

nevyvolávají alergické reakce a ochrana je účinná ihned po aplikaci. Při velikosti okolo 30 nm 

na pokožce nevytváří bílý povlak, neboť jsou menší než vlnová délka denního světla, a proto 

jsou vhodné např. do opalovacích krémů [2][9].  

Opalovací přípravky zmírňují negativní účinky slunečního záření na kůži, mohou zabránit 

vzniku rakoviny kůže, zpomalují stárnutí, tvorbu vrásek, nežádoucí pigmentace a ztrátě 

kolagenu. Jak již bylo zmíněno, pigmenty patří do skupiny fyzikálních UV filtrů, tyto UV filtry 

dopadající světlo na pokožku rozptýlí, odrazí anebo jej absorbují. Druhou skupinou jsou 

organické UV filtry, které jsou obvykle aromatické sloučeniny s karbonylovou skupinou. 

Organické UV filtry mohou po dopadu záření působit třemi způsoby: podstoupí konformační 

molekulární změny, emitují záření při vyšší vlnové délce nebo uvolňují dopadající energii jako 

teplo. Tyto funkce obou typů UV filtrů jsou zobrazeny na Obrázek 1 níže. Oba typy UV filtrů 

dokážou chránit proti oběma typům záření – UVA a UVB, oproti fyzikálním UV filtrům však 

některé organické UV filtry nedokážou absorbovat UVA záření. Právě toto záření je však 

škodlivější, protože dokáže prostoupit hlouběji do kůže, a to až do dermis [14][15].  

 

Obrázek 1 Zobrazení funkcí organických (vlevo) a fyzikálních (vpravo) UV filtrů [14] 

Velikost a povrch částic mají značný vliv na tlumení slunečního záření, je to dáno Mieho 

zákonem, který byl zaveden pro rozptyl světla sférických částic a dává rozptýlenou intenzitu 

jako funkci úhlu rozptylu libovolné polarizace. Mieho teorie byla použita pro stanovení 

velikosti částic TiO2, při které je ochrana proti záření nejúčinnější. Tyto hodnoty jsou 

znázorněny v Tabulka 4 níže. Podle Rayleiho rozptylu je intenzita rozptylu záření nepřímo 

úměrná s čtvrtou mocninou vlnové délky. Proto je při vlnové délce pod 400 nm lepší, když jsou 

částice jemnější. Bylo zjištěno že nanočástice jako UV filtry jsou nejúčinnější při velikosti 

v rozmezí 60 až 120 nm [14][15].  
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Tabulka 4 Velikost částic TiO2, při které je ochrana proti UV záření nejúčinnější [14] 

Velikost částic [nm] Nejvyšší útlum záření 

20–100 290 nm (UVB) 

80–160 350 nm (UVA) 

120–180 400 nm (UVA) 

Anorganické (fyzikální) UV filtry mají oproti organickým významné výhody: poskytují širší 

ochranu spektra, jsou fotostabilní a vyvolávají nižší alergické reakce a senzibilizaci.  To je také 

důvodem jejich možného použití v opalovací kosmetice pro děti [14][15].  

V dnešní době je vyráběno několik forem přípravků při opalování, mezi které např. patří 

oleje, tekuté emulze, krémy, vodně lihové emulze a aerosoly. Anorganické pigmenty sice 

neobarví kůži při nanesení přípravku na kůži, ale opalovací prostředky zbarvují do bíla [2][9].  

Podobnou reflexní schopnost odrážet část energie škodlivého UV záření mají i některé 

složky make-upů a pudrů jako např. bentonit, kaolín, oxid železnatý a oxid železitý [2].  

2.2.2 Mikronizace pigmentů 

Proces mikronizace pigmentů je založen na principu redukce velikosti částic, kdy výsledná 

velikost nově vzniklých částic je menší než 10 µm. Mikronizace využívá principu mletí 

v důsledku srážek částic s pevným povrchem. K mikronizaci lze použít mlecí mlýny, srážecí 

reakce nebo mletí využívající superkritické kapaliny. Mlecí techniky využívají mechanické 

dělení za účelem zmenšení velikosti tuhých částic [16]. 

Mikronizace s řízeným rozdělením částic podle velikosti, umožňuje zlepšení vlastností 

pigmentů. Rozměry a pravidelnost částic mají vliv na barevnost. Čím je velikost pigmentových 

částic menší, tím je pigment stabilnější v disperzním médiu, také má velikost vliv na výslednou 

barvu, kontrast a propustnost. Jestliže je velikost částic příliš malá, snižuje se schopnost odrážet 

světlo, a to je v některých případech nežádoucí. Rozdělení pigmentů podle velikosti lze 

provádět pomocí přesívání přes síta [11][17].  

2.3 Emulze 

Emulze patří mezi heterogenní disperzní systémy, které tvoří dvě vzájemně nemísitelné nebo 

jen omezeně mísitelné kapaliny. Jedna z nich tvoří disperzní fázi a druhá disperzní prostředí. 

Disperzní fáze je v disperzním prostředí rozptýlena na drobné částice (kapky). Velikost těchto 

kapek je závislá na stupni homogenizace a povaze kapalin (kapaliny s různou hustotou 

a polaritou) [11][18]. 

Klasifikace emulzí 

a) Podle polárnosti disperzního podílu a prostředí (Obrázek 2) [11][18]: 

• Přímé emulze (tzv. prvního druhu), označované také jako olej ve vodě O/V. 

Disperzní prostředí tvoří polárnější kapalina, např. voda nebo vodný roztok.  
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• Obrácené emulze (tzv. druhého druhu), označované také jako voda v oleji 

V/O. Disperzní prostředí tvoří méně polární kapalina.  

• Složené emulze (tzv. mnohočetné emulze), je emulze typu O/V/O nebo 

V/O/V, popřípadě složitější. Tyto emulze jsou nejčastěji připravovány ve 

dvou krocích za použití dvou typů emulgátorů (hydrofilního a hydrofobního). 

 

Obrázek 2 Emulze přímá (vlevo), emulze obrácená (uprostřed), emulze složená (vpravo) [11]  

b) Podle koncentrace disperzního podílu (Obrázek 3) [11][18]: 

• Zředěné emulze – disperzní podíl tvoří maximálně 2 % z celkového objemu, 

průměr kapiček je řádově 10-7 m, tedy blízký rozměru koloidních částic. 

• Koncentrované emulze – obsahují nedeformované sférické kapky, které 

v monodisperzním systému mohou dosahovat až 74 obj. % koncentrace 

disperzního podílu. 

• Vysoce koncentrovaní (gelovité) emulze – kapky disperzního podílu jsou 

uloženy tak těsně, až dochází k vzájemné deformaci. Disperzní podíl je 

oddělen tenkými vrstvami disperzního prostředí a emulgátoru.  

 

Obrázek 3 Typy emulzí podle koncentrace disperzního podílu – (a) zředěné, (b) koncentrované, 

(c) vysoce koncentrované [18] 

Emulze mají široké rozmezí velikostí částic – od 0,1 po 100 µm. Koncentrace částic 

v emulzích je obvykle vyjádřena pomocí objemového zlomku dispergované fáze ϕ (1). 
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 𝜙 =  
𝑉𝐷

𝑉𝐸
 (1) 

Kde VD vyjadřuje objem dispergované fáze v celkovém objemu emulze VE [11].  

Ve většině případů jsou emulze zakalené a tento zákal je dán rozdílem indexů lomů obou 

složek. Čím je emulze koncentrovanější a vnitřní fáze jemnější, tím je zákal silnější. Jestliže je 

index lomu látek stejný, vznikají emulze čiré [11].  

Většina emulzí se po nanesení na pokožku rozpadá a dochází k odpaření uvolněné vodní 

fáze. Poté na povrchu pokožky zůstává homogenně rozložený film tukových látek, které 

pokožku ošetřují a chrání [11].   

2.3.1 Stabilizace emulzí  

Jako všechny koloidní a mikrodisperzní soustavy jsou také emulze agregátně nestálé. Proto 

je nutné emulze stabilizovat. Emulze lze stabilizovat elektrickou dvojvrstvou nebo pomocí 

emulgátorů [18].  

Stabilizace elektrickou dvojvrstvou lze využít pouze u zředěných emulzí, kde nedochází 

k příliš častým srážkám částic. Tato stabilizace je možná díky rozdílné rozpustnosti kationtů 

a aniontů ve vodné a olejové fázi. Kationty se lépe rozpouští ve vodní fázi, anionty v olejové. 

Koalescenci je tedy zabráněno vlivem odpudivých sil mezi jednotlivými fázemi a vznikem 

elektrické dvojvrstvy. Náboj kapek roste s koncentrací elektrolytu, ale tloušťka dvojvrstvy 

klesá [18].  

Emulgátor (tenzid) je molekula s hydrofilním – polárním koncem a hydrofobním – 

nepolárním uhlovodíkovým řetězcem. Emulgátory je vhodné použít v koncentrovaných 

emulzích, tam kde není možná stabilizace elektrickým nábojem. Slouží k zabránění rozpadu 

emulze zpět do oddělených fází, tím že se váže na rozhraní olej-voda. Emulgátor snižuje 

mezifázové rozhraní, a tím zmenšuje energii potřebnou na tvorbu kapek. Také brání zániku 

kapek tím, že vytváří na fázovém rozhraní bariéru, která zabraňuje flokulaci a koalescenci 

kapek [11][18].  

2.4 Suspenze 

Suspenze jsou disperzní systémy tvořené dispergovanými pevnými částicemi a kapalným 

disperzním prostředím. Dispergované částice mají tendenci sedimentovat, proto se při přípravě 

suspenzí využívá částic koloidních rozměrů. Aby bylo sedimentaci zabráněno, přidávají se do 

suspenze povrchově aktivní látky – dispergátory, nebo také zahušťovadla pro zvýšení viskozity 

disperzního prostředí. Nejčastěji využívaná zahušťovadla jsou hydrokoloidy, které při nanesení 

na pokožku vytváří souvislou vrstvu. Ve formě suspenze existuje mnoho druhů přípravků 

dekorativní kosmetiky, jako například řasenky, oční stíny, rtěnky nebo make-upy [11][19].   
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2.5 Suroviny pro výrobu make-upu 

Make-up který je důvodem vzniku této diplomové práce je unikátní svojí recepturou. Jedná 

se o vysoce krycí krémový make-up s velmi vysokým obsahem pigmentů (až 50 %). Je vhodný 

pro zakrytí nedokonalostí pleti a dodává pleti sametově matný vzhled. Chrání pokožku před 

UV zářením (SPF 30) a škodlivými vlivy prostředí. Tento produkt lze použít na obličej i tělo, 

pro barevnou korekci a zakrytí drobných i rozsáhlejších kožních nedokonalostí. Je 

hypoalergenní a tím dobře snášenlivý pro mnoho typů pleti. Protože se jedná o bezvodý make-

up obsahující hydrofobní složky, je také voděodolný. Vzorky, které budou v rámci této práce 

studovány, jsou zobrazeny na Obrázek 4. 

Právě vysoký obsah pigmentů umožňující zakrýt mnoho kožních vad a nedostatků, činí tento 

typ make-upu jedinečným. Z tohoto důvodu vznikají po světě různé padělky, které však nikdy 

nedokázaly dostatečně napodobit konzistenci a kryvost tohoto make-upu. Tyto informace byly 

dodány průmyslovým partnerem, který si chrání svoji jedinečnou recepturu, a proto nebylo 

možné obdržet přesné složení make-upu. Níže jsou popsány všechny suroviny pro výrobu 

make-upu, které bylo možné vyčíst z obalového materiálu produktu.  

 

Obrázek 4 Vzorky make-upu: Vzorky č. 7-10 o stejném odstínu, rozdílné šarže, vzorek č. 11 o 

optimální konzistenci a základ bez pigmentů (vlevo), vzorky č. 13-16 o stejném odstínu ale rozdílném 

tlaku homogenizace (vpravo) 

2.5.1 Parafín (INCI: Paraffinum Liquidum) 

• CAS: 8012-95-1 / 8042-47-5 

• EINECS: 232-384-2 / 232-455-8 

Parafín, neboli minerální olej, je komplexní směs nasycených uhlovodíků vytěžených z ropy 

s délkou řetězce C15 až C50. Jedná se o průsvitnou kapalinu olejovitého charakteru bez barvy 

a zápachu. Získává se z ropné frakce působením kyseliny sírové a oleem, hydrogenací nebo 

kombinací hydrogenace a úpravou kyselinou sírovou. Následují procesy mytí a zpracování [20].  

Parafín plní antistatickou, změkčující a ochrannou funkci a také se využívá jako 

rozpouštědlo. Parafín je složka často využívaná v dětských krémech, chladivých krémech, 
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mastech a mnoha dalších kosmetických přípravcích. Pomáhá udržovat pokožku hydratovanou, 

snížením ztráty vody. Ve starší literatuře je tato surovina zařazena mezi komedogenní látky.  

Novodobé studie [15] však dokázaly, že vysoce rafinovaný a čištěný minerální olej je 

nekomedogenní surovinou neboli surovinou, která neucpává póry. Vzhledem k tomu, že se 

jedná o stabilní a inertní surovinu, nalezneme jej jako součást produktů pro citlivou pokožku 

(nízká pravděpodobnost kožní reakce)  [1][21][22].  

Minerální olej byl také označen za bezpečný nezávislou vědeckou porotou The Cosmetic 

Ingredient Review (CIR) [32], zřízenou Radou pro výrobky osobní péče (Personal Care 

Products Council, USA). Podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) je povoleno 

použití minerálního oleje v kosmetických přípravcích a výrobcích pro osobní péči bez omezení 

[1][22].  

2.5.2 Vazelína (INCI: Petrolatum) 

• CAS: 8009-03-8 

• EINECS: 232-373-2 

Vazelína je složitá směs uhlovodíků, získaná jako polotuhá látka z odparafinování 

parafinového zbytkového oleje. Skládá se převážně z nasycených krystalických a kapalných 

uhlovodíků s počtem uhlíků převážně vyšším než C25. Složení je závislé na zdroji ropy 

a procesu rafinace. V kosmetice a farmacii se používají vysoce rafinované, čištěné bílé 

vazelíny. Méně rafinované (žluté, jantarové a hnědé) nacházejí využití v průmyslu 

[20][23][24].  

Tato surovina je uvedena v Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 ze 

dne 30. listopadu 2009 o kosmetických přípravcích v Příloze II – Seznam látek zakázaných 

v kosmetických přípravcích. Výjimkou jsou případy, kdy je známý celý průběh rafinace a je 

možné dokázat, že látka, ze které se vazelína vyrábí, není karcinogenní [1].  

V kosmetice je vazelína hojně využívána díky svým dobrým hydratačním účinkům. 

Potenciál této suroviny je využíván především pro výrobu make-upů, krémů a mastí, šampónů 

a kondicionérů na vlasy, výrobků na holení a produktů na opalování. Je využívána také jako 

ochrana poškozené kůže proti vnější vlivům. Zpomaluje transepidermální ztrátu vody (TEWL) 

vlivem vytváření bariéry na povrchu pokožky [24].  

2.5.3 Parafínový vosk (INCI: Paraffin) 

• CAS: 8002-74-2 

• EINECS: 232-315-6 

Parafínový vosk je bezbarvá nebo bílá, průsvitná látka bez chuti a zápachu. Teplota tání je 

v rozmezí 46 °C až 67 °C. Čistý parafínový vosk je hořlavá látka nerozpustná ve vodě, 

rozpustná je však v ropných rozpouštědlech. Jedná se o složitou pevnou směs uhlovodíků, 

převážně s alifatickým řetězcem a počtem uhlíků vyšším než C20. Parafínový vosk je tvořen 

velkými krystaly uhlovodíků [20][25][26][27].   
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Parafínový vosk je přírodní změkčovadlo, udržuje pokožku pružnou a jemnou. Po aplikaci 

zpomaluje transepidermální ztrátu vody (TEWL), pomáhá také otevřít póry a odstraňovat 

odumřelé kožní buňky. Parafínový vosk nachází uplatnění také v terapii, kdy jej lze využít 

k úlevě od bolesti kloubů a svalů. K tomu se používá tepelná terapie, která zrychluje průtok 

krve, a tím uvolňuje svaly a snižuje tuhost kloubů [28].   

Parafínový vosk je hojně používaná kosmetická surovina. Využití nachází v různých druzích 

produktů, jako jsou tuhé parfémy, krémy, pleťové masky, rtěnky, produktech pro styling vlasů, 

antiperspirantech a dalších [29].  

2.5.4 Mikrokrystalický vosk (INCI: Cera Microcristallina) 

• CAS: 63231-60-7 / 64742-42-3 

• EINECS: 264-038-1 / 265-144-0 

Mikrokrystalický vosk je složitá směs uhlovodíků s dlouhým rozvětveným řetězcem získaná 

ze zbytkových olejů krystalizací z rozpouštědla. Obsahuje převážně nasycené uhlovodíky 

s přímým a rozvětveným řetězcem s počtem uhlíků vyšším než C35. V kosmetických 

produktech stabilizuje emulze, slouží k řízení viskozity a zakalení. Na pokožku má zklidňující 

účinky [20][30][31].   

2.5.5 Butylhydroxytoluen (INCI: BHT) 

• CAS: 128-37-0 

• EINECS: 204-881-4 

Butylhydroxytoluen je surovina používaná v kosmetických produktech jako antioxidant. 

Jedná se o bílou až nažloutlou, lipofilní krystalickou látku syntetického původu. 

Butylhydroxytoluen se běžně používá v dekorativní kosmetice, krémech, odličovacích 

přípravcích a dalších kosmetických přípravcích. V kosmetice se využívá v malých množstvích 

a to pouze 0,01 % až 0,1 % hmotnosti konečného výrobku [20][32]. 

2.5.6 Glyceryl stearát (INCI: Glyceryl Stearate) 

• CAS: 31566-31-1 

• EINECS: 250-705-4/286-490-9 

Glyceryl Stearát je ester glycerolu a kyseliny stearové. Jedná se o bílou nebo krémově 

zbarvenou voskovitou pevnou látku.  Vyznačuje se dobrými hydratačními účinky a zpomaluje 

také transepidermální ztrátu vody vytvářením bariéry povrchu pokožky. V kosmetických 

přípravcích plní funkci neiontového kalicího činidla, zahušťovadla, změkčovadla a také 

stabilizuje složení. Využití nachází v přípravcích péče o pleť a tělo, jako jsou například pleťová 

mléka, krémy, produkty na čištění pleti, make-upy, řasenky, oční stíny, oční linky, vlasové 

kondicionéry a opalovací přípravky [20][33][34].  
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2.5.7 Oxid křemičitý (INCI: Silica Silylate) 

Amorfní oxid křemičitý patří do skupiny siloxanových polymerů, jejichž struktura je tvořena 

střídáním atomů křemíku a kyslíku. Jedná se o pevnou látku nerozpustnou ve vodě.  Do 

kosmetických přípravků je tato surovina přidávána jako plnidlo, stabilizuje emulze, ovlivňuje 

viskozitu, odpěňuje a je také protispékavé činidlo. Má dobré hydratační a zklidňující účinky. 

Využití nachází v koupelových výrobcích, make-upech, očních stínech, rtěnkách, lacích na 

nehty a také ve výrobcích pro péči o vlasy a pokožku [35][36].  

2.5.8 Vůně (INCI: Parfum) 

Vůně je kosmetická surovina zajišťující produktu charakteristické aroma. Jedná se 

o komplexní kombinace přírodních nebo syntetických látek. Přidávají se do kosmetických 

přípravků za účelem dodání příjemné vůně nebo maskování vůně některých z použitých 

ingrediencí. Tato surovina je přidávána do řady možných kosmetických přípravků [37].  

Stejně jako jiné kosmetické přísady je i u vonných látek posuzována bezpečnost pro použití 

v kosmetice. Bezpečnost vonných látek je posuzována Mezinárodní asociací pro výzkum 

aromatických látek (IFRA – International Fragrance Research Association) a také 

Výzkumným ústavem pro vonné materiály (RIFM – Research Institute for Fragrance 

Materials). Bezpečnost vonných látek je velmi důležitá, neboť mohou vyvolávat alergické 

kožní reakce nebo senzitivitu [37].    

Vůně jsou často komplexní směsi, které jsou považovány za obchodní tajemství. Proto jsou 

v Evropské unii tyto parfémové směsi označovány jako „Parfum“, s výjimkou 26 sledovaných 

alergenních složek parfémových kompozic [37].  

V Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 ze dne 30. listopadu 2009 

o kosmetických přípravcích je uvedeno, že parfémové a aromatické kompozice a jejich 

suroviny se uvádějí slovy „Parfum“ nebo „Aroma“. Jestliže se jedná o látky obsažené v příloze 

III tohoto nařízení, je nutno tyto ingredience jednotlivě uvést ve složení výrobků, a to z důvodu, 

že se jedná o látky, které mohou být obsaženy v kosmetických přípravcích, ale pouze při 

dodržených stanovených omezení. V případě parfémových a aromatických kompozic musí být 

ve zprávě o bezpečnosti kosmetického přípravku uveden název, číslo kódu příslušného složení 

a totožnost dodavatele. Veřejnost musí mít také k těmto informacím přístup [1].  

2.5.9 Oxid titaničitý, Alumina, Glycerin – bílý pigment  

Bílý pigment je v tomto případě tvořen surovinami Titanium dioxide, Alumina a Glycerin. 

Tyto suroviny jsou níže jednotlivě popsány.  

Oxid titaničitý (INCI: Titanium dioxide) 

• CAS: 13463-67-7 

• EINECS: 236-375-5 
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Oxid titaničitý je přírodní minerál získávaný těžbou a následně se zpracovává a čistí. 

Vyskytuje se ve třech základních modifikacích: tetragonální anatas a rutil a kosočtverečný 

brookit (Obrázek 5). Anatas a rutil se používají jako bílé nerozpustné pigmenty. Oxid titaničitý, 

nebo také titanová běloba, má vysokou krycí schopnost a velmi vysoký indexu lomu (anatas – 

2,52; rutil – 2,72) [1][2][13][39][40][41]68.  

V kosmetických přípravcích je oxid titaničitý značen pod číslem CI 77891 a je využívaný 

pro zvýšení neprůhlednosti. Jestliže je však pigment dostatečně mikronizovaný, zachovávají si 

výrobky čirost, a na pokožce tak nezanechávají bílý film. To je využíváno především 

v kosmetice na opalování. Oxid titaničitý se využívá v opalovací kosmetice jako UV faktor při 

ochraně proti škodlivému UV záření, a to do hmotnostní koncentrace 25 % [41][42]. 

 

Obrázek 5 Krystalické struktury TiO2: (a) anatas, (b) rutil a (c) brookit [39] 

Oxid hlinitý (INCI: Alumina) 

• CAS: 1344-28-1 

• EINECS: 215-691-6 

Oxid hlinitý je anorganická sloučenina přírodního původu. Je to bílá nerozpustná pevná 

látka, která je bezpečná pro použití v kosmetice i zdravotnických prostředcích. V kosmetických 

přípravcích se využívá jako abrazivní prostředek, protispékavé činidlo, absorbent, plnidlo 

a zakalující činidlo [20][43][44].  

Glycerol (INCI: Glycerin) 

• CAS: 56-81-5 

• EINECS: 200-289-5 

 Glycerol je alkoholová sloučenina. Jedná se o viskózní, bezbarvou kapalinu bez zápachu, 

sladké chuti. Má dobré hydratační účinky, a proto je využívaná v produktech osobní péče. 

Zlepšuje hladkost, zabraňuje ztrátě vlhkosti z produktů, má kondicionační účinky a snižuje 

viskozitu produktů. Podle údajů z roku 2019 v americkém Dobrovolnickém programu pro 
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registraci kosmetických přípravků (VCRP – Voluntary Cosmetic Registration Program) je 

glycerin třetí nejpoužívanější kosmetickou surovinou (po vodě a vůni) [20][45][46].  

2.5.10 Žlutý pigment (INCI: CI 77492) 

• CAS: 51274-00-1 / 1345-27-3 / 20344-49-4 / 52357-70-7 

• EINECS: 257-098-5/ 215-722-3 / 215-570-8 / 257-670-1   

Žlutý pigment je směs hydratovaných oxidů železa. V legislativě je uváděn pod názvem 

„Žluť na bázi oxidů a hydroxidů železa“. Odstín pigmentů závisí na obsahu oxidu železitého 

a také na původu. Pigment je stálý na světle, odolává zásadám a zředěným kyselinám. Krycí 

schopnost a barvivost je malá až střední. Index lomu je 2,0-2,4 [1][13][20]. 

2.5.11 Mastek (INCI: Talc)  

• CAS: 14807-96-6 

• EINECS: 238-877-9 

Mastek je měkký minerál složený z hořčíku, křemíku, kyslíku a vodíku. Chemicky je mastek 

hydratovaný křemičitan hořečnatý (Mg3H2(SiO3)4). Je používaný v mnoha typech 

kosmetických produktů osobní péče i v dekorativní kosmetiky. Mastek absorbuje vlhkost, 

změkčuje a zjemňuje produkty, má protispékavé účinky a činí make-up neprůhledný. Mastek 

se obvykle sterilizuje gama zářením [11][20][47][48].  

2.5.12 Červený pigment (INCI: CI 77491) 

• CAS: 1309-37-1 / 1317-61-9 / 1345-27-3 / 52357-70-7 / 1345-25-1  

• EINECS: 215-168-2 / 215-277-5 / 215-722-3 / 257-870-1 / 215-721-8 

Červený pigment je oxid železa minerálního původu. Slouží jako červené kosmetické 

barvivo. V kosmetických výrobcích se oxidy železa používají při přípravě široké škály typů 

výrobků pro osobní péči, péči o pleť a pro líčení. V legislativě je uváděn pod názvem „Červeň 

na bázi oxidů a hydroxidů železa“ [1][20][49][50].  

2.5.13 Černý pigment (INCI: CI 77499) 

• CAS: 12227-89-3 / 1309-37-1 / 1317-61-9 / 1345-25-1 / 1345-27-3 / 52357-70-7  

• EINECS: 235-442-5 / 215-168-2 / 215-277-5 / 215-721-8 / 215-722-3 / 257-870-1  

Černý pigment je velmi běžný anorganický pigment, tvořený směsí železa a oxidů železa. 

Na rozdíl od žlutých a červených pigmentů je tento pigment magnetický. Využívá se pro řízení 

odstínů make-upů a dodává černost řasenkám. V legislativě je tento pigment uváděn pod 

názvem „Čerň na bázi oxidů a hydroxidů železa“ [1][20][51].  

2.6 Reologie 

Reologie je vědní obor zabývající se matematickými popisy mechanických vlastností 

kapalin. Tato věda studuje chování toku tekutin nebo materiálů, které vykazují určitou rekci 
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závislou na napětí. Tok materiálu je možné měřit pomocí smyku, smykových parametrů napětí 

(τ) nebo smykové rychlosti (γ) [52].   

Pro vyjádření tokových vlastností kapaliny jsou využívány reologické stavové rovnice, 

vyjadřující vztah mezi deformačním smykovým napětím τ a deformací kapaliny. Graficky jsou 

pak zobrazovány ve formě tokových křivek [53].  

Kapaliny je možné rozdělit na Newtonské a Nenewtonské. Newtonské kapaliny mají 

viskozitu konstantní při dané teplotě a tlaku, mezi takové kapaliny patří např. voda. 

Nenewtonské kapaliny mění svoji viskozitu v závislosti na teplotě a tlaku, jedná se např. 

o emulze, směsi pevných látek s kapalinami a další [54].  

2.6.1 Newtonovské kapaliny 

Pro tečné napětí platí u ideálně viskózního materiálu Newtonův viskozitní zákon (2): 

 𝜏𝑥𝑦 = −𝜂
d𝑢𝑥

d𝑥
= −𝜂 ∙ 𝐷 

 

(2) 

kde η je dynamická viskozita vyjadřující vnitřní tření newtonovské kapaliny, du je vzájemná 

rychlost pohybu smykových rovin, které jsou vzdálené o dx. Podíl dux/dx je pak gradient 

rychlosti (smyková rychlost) ve směru osy x [53][54]. 

 

Obrázek 6 Rychlostní profil toku v kapalině mezi stacionární a pohyblivou deskou [53] 

Tečné napětí je také možné definovat jako elementární sílu působící na danou plochu (3) 

[54]. 

 𝜏 =
d𝐹t

d𝑆
 

 

(3) 

Dynamická viskozita je závislá na teplotě a tlaku. S rostoucí teplotou u plynů viskozita roste, 

u kapalin naopak klesá. Podíl dynamické viskozity a hustoty dané tekutiny je označován jako 

kinematická viskozita ν [m2/s]. Převrácená hodnota dynamické viskozity je fluidita neboli 

tekutost φ [s/Pa]. 
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Tekutiny, které se řídí Newtonovým zákonem, jsou označovány jako newtonovské a jedná 

se zpravidla o nízkomolekulární látky. Toková a viskozitní křivka těchto tekutin je zobrazena 

na Obrázek 7 [54]. 

 

Obrázek 7 Toková a viskozitní křivka newtonovských kapalin [33] 

Typickou Newtonskou tekutinou je voda a tekutý parafin. V kosmetických přípravcích je 

tekutý stav ve většině případů známkou Newtonských kapalin. Newtonské kapaliny jsou 

charakterizovány viskozitou, nikoliv elasticitou. V případě, že se jedná o disperzní systém, jako 

například tělové mléko, nejedná se o Newtonskou kapalinu, protože tento systém je již možný 

charakterizovat viskozitou i elasticitou [55].  

2.6.2  Nenewtonské kapaliny 

Tekutiny, které se neřídí Newtonovým viskozitním zákonem, jsou označovány jako 

Nenewtonské kapaliny. Jsou reologicky složitější a jedná se např. o roztoky a taveniny 

polymerů, suspenze, emulze apod. Platí pro ně vztah (4): 

 𝜏 = 𝜂 ∙ 𝐷,  (4) 

kde η je zdánlivá viskozita, která závisí na rychlosti deformace nebo tečném napětí. Podle toho, 

jak nenewtonské kapaliny reagují na měnící se gradient rychlosti, lze kapaliny rozdělit do 

několika skupin (Obrázek 8) 69[54].  

 

Obrázek 8 Tokové a viskozitní charakteristiky kapalin: (1) newtonská kapalina, (2) strukturně 

viskózní kapalina, (3) dilantní kapalina, (4) plastická kapalina (pseudoplastická kapalina s mezí toku), 

(5) binghamská kapalina [33] 

 



28 

 

a) Pseudoplastické kapaliny 

Viskozita pseudoplastických kapaliny se s rostoucím gradientem rychlosti snižuje. Při 

nízkých rychlostech může být viskozita v ideálním případě konstantní.  Existují tedy 

dva druhy pseudoplastických kapaliny, lišící se v průběhu tokové křivky: pravé 

pseudoplastické kapaliny a strukturně viskózní kapaliny. Tato skupina nenewtonských 

kapalin zahrnuje např. roztoky a taveniny polymerů, roztoky mýdel a detergentů, 

některé suspenze a další. 

b) Dilantní kapaliny 

V případě dilantních kapalin roste zdánlivá viskozita s rostoucím gradientem rychlosti. 

Takové kapaliny nejsou příliš běžné, jedná se například o vysoce koncentrované 

suspenze. Toto chování je v technologických procesech ve většině případů nežádoucí. 

c) Binghamské kapaliny 

Binghamské kapaliny jsou kapaliny mající plastickou složku deformace. U těchto 

kapalin dochází k toku až po překročení určité hodnoty smykového napětí – neboli meze 

toku τk. Mezi tento druh látek patří např. koncentrované odpadní kaly, kašovité suspenze 

křídy a další [54][56].  

Mezní smykové napětí může existovat i v případě pseudoplastických a dilantních kapalin. 

Toto chování je typické pro zubní pasty, čokoládu, rtěnky a další materiály.  

Některé kapaliny mohou zahrnovat časově závislou složku deformace, kdy dochází ke 

změně zdánlivé viskozity s dobou působícího napětí. Tyto kapaliny lze rozdělit na dva základní 

typy [54][56]:  

a) Tixotropní látky – s delší dobou působení napětí zdánlivá viskozita klesá.  

b) Reopektické látky – s prodlužující se dobou působení napětí viskozita roste.  

2.6.3 Měřící systém deska-deska 

Měřící systém deska-deska (paralelně umístěné desky) má přesně definovaný poloměr R 

a variabilní mezeru mezi deskami h. Tato mezera je označována jako gap. Úhlová rychlost ω(h) 

je konstantní v úrovních rovnoběžných s deskami a zvyšuje se s výškou (viz Obrázek 9). 

 

Obrázek 9 Měřící systém deska – deska [56] 
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Mezera mezi deskami by obecně měla být alespoň pětkrát větší, než je velikost největší 

částice ve vzorku. Jestliže by tato podmínka nebyla splněna, bylo by měření zkreslené. Tento 

systém je vhodný pro polotuhé materiály a jeho velkou výhodou je snadné čištění. 

Smyková rychlost je závislá na poloměru desky R, protože obvodová rychlost je v místě osy 

otáčení nulová a maximální na okraji desky. To je důvod nežádoucího zvyšování výsledku. Aby 

bylo zajištěno správné určení toku, je využíváno korekce [56].  

2.6.4 Mez toku 

Mez toku je charakterizována jako napětí, při kterém dochází ke vzniku plastických 

deformací u kapalin a polotuhých látek. Mez toku je tedy definována jako napětí, kterého musí 

být dosaženo, aby mohla kapalina začít téct. Jestliže není tato mez překročena, dochází pouze 

k elastickým deformacím [57][58].  

Znalost meze toku je důležitá pro zjištění síly, kterou je nutné vykonat pro rozetření produktu 

a také pro vytlačení produktů uskladněných v tubách (zubní pasty, krémy) [57][58].  

Pro zjištění hodnoty meze toku lze využít matematických modelů. Nejjednodušším modelem 

je tzv. Binghamův model (5), který je obvykle používán k popisu newtonovských kapalin.  

 𝜎 = 𝜎0 + 𝜂𝐵�̇�  (5) 

Kde σ je smykové napětí, σ0 je mez toku a η je Binghamova (plastická) viskozita, vyjadřující 

sklon newtonovské části křivky. Dalším matematickým modelem je model dle Cassona. Tento 

model zvyšuje všechny proměnné o konstantu 0,5. Má širší použití a uplatňuje se v materiálech 

typu inkoust nebo čokoláda. Cassonův model je charakterizován následovně (6):  

 √𝜎 = √𝜎0 + √𝜂𝐶 �̇�  (6) 

kde ηc vyjadřuje Cassonovu viskozitu, jež souvisí s vysokou smykovou rychlostí.  

Dalším modelem je Herschel-Bulkleyho model. Je využíván pro charakterizaci 

nenewtonských kapalin. Matematické vyjádření Herschel-Bulkleyho modelu (7):  

 𝜎 = 𝜎0 + 𝐾𝛾�̇�  (7) 

kde n charakterizuje index tokového chování materiálu a K je koeficient konzistence 

[59][60].  

Na Obrázek 10 je znázorněna závislost smykové rychlosti na smykovém napětí. Toto 

znázornění je vyjádřeno v lineárním měřítku, aby bylo možné pozorovat rozdíly jednotlivých 

modelů. Obvykle jsou však křivky reportovány v měřítku logaritmickém [59][60]. 
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Obrázek 10 Znázornění Binghamova a Herschel-Bulkleyho modelu v lineárním měřítku [60] 

Pro zjištění meze toku lze provést Stress Ramp test neboli zátěžový test, pomocí reometru. 

Tento test využívá neustálého zvyšování smykového napětí v čase. Výsledný točivý moment 

se měří v diskrétních časových intervalech, a z toho je pak možné vypočítat viskozitu. Menší 

napětí je využíváno pro kapaliny a vyšší pro krémy [56].  

2.7 Elektronová mikroskopie 

Elektronové mikroskopy jsou přístroje, které využívají elektronů urychlených elektrickým 

polem a využívají elektromagnetické čočky. Aby bylo zamezeno interakcím elektronů 

s atmosférou, musí být vzorek umístěn ve vakuu, neboť atmosféra by ovlivňovala dráhu letících 

elektronů. Mikroskopy je možné charakterizovat mezní rozlišovací schopností, která je úměrná 

vlnové délce záření. Viditelné světlo má vlnovou délku 400-700 nm, elektronové záření je však 

definováno vlnovou délkou ~ 0,01-0,001 nm, proto je možné pomocí elektronových 

mikroskopů dosáhnout mnohem vyššího rozlišení [61].  

Elektronové mikroskopy poskytují cenné informace o mikrostruktuře, krystalografii, 

chemickém složení a také dalších vlastnostech pozorovaného vzorku [61].  

Existují dva typy elektronových mikroskopů [61]: 

• Transmisní elektronový mikroskop (TEM) umožňuje analýzu vnitřní struktury 

vzorků a zobrazení jednotlivých atomů. Podmínkou je tenká vrstva vzorku (10–

500 nm), aby mohl procházet svazek elektronů. 

• Skenovací elektronový mikroskop (SEM) umožňuje zobrazení a analýzu povrchů 

libovolně velkých vzorků. Analýza probíhá postupným skenováním povrchu vzorků. 

2.7.1 Transmisní elektronová mikroskopie (TEM) 

Transmisní elektronový mikroskop (TEM) slouží k zobrazení vnitřní struktury vzorku 

pomocí pošlých elektronů (TE). Elektrony procházejí najednou skrze vzorek a až poté jsou 

detekovány na fluorescenčním stínítku. Podmínkou je dostatečně vysoké urychlovací napětí 
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elektronů tak, aby měly dostatečnou energii projít vzorkem a nebyly zcela pohlceny. Také je 

nutné používat velmi tenké vzorky (10–500 nm). Tento typ elektronového mikroskopu je 

vhodný pro studování nanometrických objektů. Rozlišovací schopnost je díky difrakčnímu 

kontrastu okolo 1–2 nm a rozlišovací mez dosahuje hodnoty cca 0,194 nm. Urychlovací napětí 

je nastavitelné v rozmezí 80–200 kV a zvětšení 50–1 500 000x. Chemické složení lze 

analyzovat u materiálů o rozměrech 5–10 nm [62][63].  

Princip elektronové mikroskopie je následující (viz Obrázek 11). Zrychlený a usměrněný 

proud elektronů (s přibližně stejnou kinetickou energií) je emitován kovovou katodou a dále je 

veden vakuem. Svazek elektronů je urychlován anodou, která zároveň formuje trajektorii 

elektronů. Proud elektronů prochází elektromagnetickými čočkami, jež fokusují elektrony na 

vzorek. Následně dochází k interakci elektronů se vzorkem a sekundární elektrony procházejí 

do dalších částí elektronového mikroskopu. Pomocí projekčních čoček jsou elektrony 

formovány tak, aby dopadaly na detektor. Pomocí počítače je následně vytvářen obraz vzorku 

[62][64].   

 

Obrázek 11 Schéma Transmisního elektronového mikroskopu (TEM) [62] 

Výsledkem jsou informace o rozměrech, morfologii, povrchu, fázovém složení a detekce 

krystalického či amorfního charakteru vzorků.  

2.7.2 Skenovací elektronová mikroskopie (SEM) 

Skenovací elektronový mikroskop (Obrázek 12), nebo také rastrovací či řádkovací 

elektronový mikroskop, pracuje na principu postupného skenování vzorku řádek po řádku. 

Výhodou oproti TEM je snadná příprava vzorků a interpretace výsledného obrazu. Rozlišovací 

schopnost moderních SEM dosahuje 1 nm a umožňuje zvětšení přes 400 000x [63]. 
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Primární elektronový paprsek skenuje povrch vzorku, elektrony interagují se vzorkem, a tím 

se podílejí na tvorbě obrazu. Výsledný obraz je složen z jednotlivých bodů, odkud byly 

elektronovým svazkem vybuzeny [63]:  

- Sekundární elektrony – jsou emitovány z povrchové vrstvy po dopadu primárního 

svazku. Tyto elektrony mají výrazně menší energii než primární svazek a dávají 

informaci o povrchové topografii.  

- Zpětně odražené elektrony – tyto elektrony jsou vybuzeny z větší hloubky a jejich 

energie je srovnatelná s energií primárního svazku elektronu. Výsledkem jsou 

informace o lokálních změnách materiálu.  

- Charakteristické rentgenové záření – je vybuzeno vysokoenergetickými 

elektronovými svazky a nese informace o chemickém složení vzorku. Detekcí 

rentgenového záření je možná kvalitativní i kvantitativní analýza vzorku.  

Elektrony emitované zdrojem elektronů jsou urychlovány a usměrňovány kladně nabitou 

anodou. Elektrony následně putují prostorem kolem elektromagnetických čoček a jsou 

fokusovány tak, aby dopadaly na minimální plochu vzorku. Všechny elektrony by zároveň měly 

mít stejnou energii. Podle interakce elektronů se vzorkem generují dopadající elektrony různé 

typy signálů, které jsou zpracovávány detektorem a interpretovány do vykresleného obrazu 

[65].  

 

Obrázek 12 Schéma Skenovacího elektronového mikroskopu (SEM) [65] 

Aby bylo zamezeno interakci elektronů s jinými částicemi, musí být v prostoru 

elektronového mikroskopu udržováno vakuum. V případě, že by tomu tak nebylo, docházelo 
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by k rozptýlení elektronů, rentgenové záření a uvolněné elektrony by byly tlumeny a snižovala 

by se rozlišovací schopnost [65].  

2.7.3 Interakce elektronů se vzorkem 

Při tvorbě obrazu elektronovým mikroskopem dochází k interakcím primárních elektronů 

s hmotou zkoumaného vzorku, na jehož povrch elektrony dopadají. Dochází k interakcím, které 

lze rozdělit do dvou skupin [66][68]:  

1. Pružný rozptyl – vzniká, jestliže urychlený elektron prolétá elektronovým obalem 

atomu a ten je vychýlen pod určitým úhlem, přičemž se zachovává energie elektronu. 

Čím blíže elektron prolétá kolem atomového jádra a čím vyšší je počet protonů v jádře, 

tím je tento úhel vyšší.  

2. Nepružný rozptyl – dochází k srážkám primárních elektronů s elektrony atomů vzorku. 

Protože se jedná o srážku částic o stejné hmotnosti, dochází k postupné ztrátě části 

energie, která je předávána dalším elektronům.  

Schéma nejčastějších detekovatelných informací pomocí SEM je zobrazeno na Obrázek 13.  

Zpětně odražené elektrony vznikají vlivem rozptýlení primárních elektronů v elektrickém 

poli jiného elektronu, od něhož je primární elektron odpuzován vlivem elektrostatické síly. 

Mohou vznikat také odrazem od kladně nabitého jádra atomu, kdy elektron vlivem velkého 

rozdílu hmotností elektronu a jádra nepředává téměř žádnou energii. Tento druh elektronů je 

detekován pomocí polovodičových detektorů umístěných těsně pod objektivem mikroskopu 

[66][67][68].  

Sekundární elektrony vznikají při srážce primárního elektronu s elektronem atomu vzorku. 

Vlivem této srážky dochází k předání části energie, a tím může elektron přejít na vyšší 

energetickou hladinu, nebo je z atomu zcela uvolněn [66][68].  

Po uvolnění elektronu z nižší energetické hladinu může být toto místo obsadit elektron 

z vyšší energetické hladiny. Při přeskoku elektronu na nižší energetickou hladinu dojde 

k uvolnění charakteristického rentgenového záření. Energie fotonu tohoto zářená je úměrná 

vzdálenosti příslušných energetických hladin [66][68].  

Dalším typem uvolněných elektronů vlivem primárného elektronového svazku jsou 

Augerovy elektrony, které je však obtížné detekovat z důvodu jejich malého počtu [66][68].  

Vlivem nepružných srážek dochází k jevu zvanému katodoluminiscence. Primární elektron 

předává část energie elektronu atomu zkoumaného vzorku, tím se elektron dostává na vyšší 

energetickou hladinu. Při návratu zpět na nižší energetickou hladinu vzniká emitované záření, 

jehož frekvence odpovídá rozdílu daných energetických hladin. Výsledkem může být 

ultrafialové záření, infračervené záření a viditelné světlo [66][68].  
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Obrázek 13 Schéma interakcí elektronů se zkoumaným vzorkem [66] 

2.8 Rentgenová prášková difrakční analýza (XRD) 

Rentgenová prášková difrakční analýza je výkonná nedestruktivní technika pro 

charakterizaci krystalických materiálů. Poskytuje informace o strukturách, fázích, 

preferovaných krystalických orientacích a dalších strukturálních parametrech jako jsou: 

průměrná velikost zrna, krystalinita, deformace a defekty krystalu [69][70].  

Píky získané analýzou XRD jsou vytvářeny konstruktivní interferencí monochromatického 

paprsku rentgenového záření rozptýleného ve specifických úhlech z každé sady mřížkových 

rovin vzorku.  Tyto rentgenové paprsky jsou generovány katodou a filtrovány za účelem vzniku 

monochromatického záření a kolimovány tak, aby dopadaly na vzorek. Dopadající paprsky 

interagují se vzorkem a vzniká konstruktivní interference, popsána podle Braggova zákona 

Obrázek 14, (8):  

Podmínkou difrakce rentgenového záření o vlnové délce λ je, aby záření dopadalo na osnovu 

rovin s difrakčními indexy hkl pod úhlem θhkl, splňující tuto rovnici. Mezirovinná vzdálenost je 

vyjádřena jako dhkl [69][71]. 

 𝜆 = 2d ℎ𝑘𝑙 ∙ sinθℎ𝑘𝑙  (8) 
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Obrázek 14 Schématické zobrazení Braggova zákona [72] 

Tuto podmínku je v případě monokrystalu možné splnit vhodnou orientací krystalu. 

V případě polykrystalického nebo práškového vzorku s náhodnou orientací krystalových zrn 

není možné krystaly cíleně orientovat. Protože je zde však větší množství zrn, je 

pravděpodobné, že některá zrna budou mít vhodnou orientaci příslušných rovin (hkl), a to právě 

v difrakční poloze. S větším množstvím vzorku se tato pravděpodobnost zvětšuje [71].  

Difrakční rentgenové paprsky jsou pak detekovány a zpracovávány počítačem. Skenováním 

vzorku v rozsahu úhlu 2θ by mělo být dosaženo všech možných difrakčních směrů vlivem 

náhodné orientace práškového materiálu. Konverze difrakčních píků na mezery d umožňuje 

identifikaci materiálu, protože každý minerál má jedinečné mezery d. Identifikace je umožněna 

porovnáním se standardními referenčními vzory [69].  

Tato metoda je založena na generování rentgenového záření v rentgenové trubici. 

Generované rentgenové paprsky jsou směrovány na vzorek a detektorem jsou zachyceny 

difrakční paprsky. Klíčem celé difrakce je úhel mezi dopadajícím a difrakčním paprskem [69].  

 

2.9 Dynamický rozptyl světla (DLS) 

Metoda dynamického rozptylu světla (DLS z anglického Dynamic Light Scattering) je 

využívána pro zkoumání distribuce a velikosti částic v roztoku, a to obvykle v submikronové 

oblasti. Tato metoda je založena na principu měření intenzity světla rozptýleného molekulami 

ve vzorku. Molekuly v roztoku difundují Brownovým pohybem. Podle toho, jak se částice 

pohybuje, mění se frekvence rozptýleného záření, a tím vzniká fázový rozdíl mezi rozptýlenými 

vlnami, které mezi sebou interferují. Čím rychleji se částice pohybují, tím rychleji mění 

intenzitu rozptýleného záření. Rychlost změny intenzity rozptýleného záření je přímo závislá 

na pohybu molekuly [73]. 

Difúze molekuly je ovlivňována těmito faktory [73]:  

- Teplota – čím je teplota vyšší, tím je vyšší rychlost pohybu molekul 
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- Viskozita rozpouštědla – čím je rozpouštědlo viskóznější, tím se molekuly pohybují 

pomaleji 

- Velikost částic – čím jsou částice větší, tím pomaleji se pohybují.  

Teplota a rozpouštědlo jsou parametry, které jsou konstantní, a intenzita rozptýleného světla 

je tedy úměrná velikosti molekuly. Velikost částic vhodných pro měření dynamickým 

rozptylem světla se pohybuje od 0,5 nm do 3 µm, větší částice nepodléhají Brownovu pohybu, 

a tak je není možné měřit [73].  

Vztah mezi velikostí částic a rychlosti částice v dosledu Brownova pohybu je definován 

Stokes-Einsteinovou rovnicí (9): 

 

Přístroj typu Zetasizer Nano měří fluktuaci intenzity záření a statistickou korelační analýzou 

určí korelační koeficient D. Pomocí Stokes-Einsteinovy rovnice je poté možné vypočítat 

velikost částic dH (hydrodynamický průměr kulovité částice), při znalosti teploty měření T 

a viskozity disperzního prostředí η0. Veličina kB je Boltzmannova konstanta [73][75].  

 

Obrázek 15 Rozptýlené světlo dopadající na detektor [74] 

Jako zdroj světla pro ozáření cely se vzorkem je využíván laser. Většina paprsku světla 

prochází vzorkem nezměněna, část je však rozptýlena částicemi uvnitř vzorku, jak je 

znázorněno na Obrázek 15. Částice rozptylují světlo ve všech směrech, a proto je možné 

detektor umístit v jakémkoliv směru. Přístroje Zetasizer Nano mají detektor umístěn v úhlu 

173° nebo 90°. V přístroji je umístěn digitální korelátor, který porovnává dva signály v čase. 

Intenzity signálů v krátkém časovém úseku jsou si velmi podobné. V případě identických 

signálů je dosaženo dokonalé korelace. Po změření korelační funkce vypočítá software 

distribuci velikostí částic [75].  

 𝑑𝐻 =  
𝑘𝐵𝑇

6𝜋𝜂0𝐷
 

 

(9) 
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Pro analýzu byly obdrženy vzorky make-upu od průmyslového partnera za účelem zjištění 

vlivu velikosti částic na vlastnosti výsledného produktu. Protože si společnost hlídá recepturu 

tohoto produktu, nebylo možné obdržet přesné poměry využitých kosmetických surovin. Díky 

povinnému označení jednotlivých složek na obalu výrobku jsou však suroviny známé. 

Analyzovány byly dvě sady vzorků. Jeden typ vzorků se liší v šarži, tedy době, kdy byl 

make-up vyroben. Tyto vzorky byly dodány v originálním balení, tak jak lze make-up nalézt na 

trhu, tedy v kovových tubách s plastovým víčkem, uložených v papírové krabičce. Tento typ 

produktu již prošel plničkou s průměrem plnící jehly 4 mm. Celý objem tuby (30 g make-upu) 

je nadávkován během 1 s. Seznam těchto vzorků je zobrazen v Tabulka 5.  

Tabulka 5 Vzorky make-upů – rozdílné šarže 

Označení vzorku Odstín vzorku Číslo šarže Datum expirace 

7 1124R 29700 08/2021 

8 1124R 22802 06/2017 

9 1124R 28387 02/2021 

10 1124R 31178 04/2022 

Dalším typem analyzovaných vzorků jsou make-upy stejné šarže, liší se však ve velikosti 

použitých tlaků při homogenizaci výsledné hmoty. Výroba těchto make-upů probíhala stejným 

způsobem jako v případě již zmíněných make-upů, na konci však byl přidán krok 

homogenizace ve vysokotlakém homogenizátoru. Pro tento proces bylo nutné hmotu opět 

zahřát z 20°C na 60°C. Byly použity tlaky od 120 bar do 600 bar (1 bar = 100 kPa). Posledním 

vzorkem je make-up s optimální konzistencí (vzorek č. 11). Tyto vzorky byly dodány 

v plastových vzorkovnicích a jsou popsány v Tabulka 6. 

Tabulka 6 Vzorky make-upů – rozdílné tlaky a optimální konzistence 

Číslo vzorku Odstín vzorku Číslo šarže Podmínky 

11 1108R 33501 Optimální konzistence 

13 1107R 27787 120 bar 

14 1107R 27787 150 bar 

15 1107R 27787 350 bar 

16 1107R 27787 600 bar 
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U jednotlivých vzorků byla stanovena mez toku metodou reologie, velikost částic pomocí 

dynamického rozptylu světla. Dále byly pozorovány velikosti a tvary jednotlivých částic 

kosmetických pigmentů s využitím SEM. Poslední metodou XRD bylo určeno chemické 

složení pigmentů.  

3.1 Reologie 

3.1.1 Použité přístroje a vybavení  

Přistroj: Reometr AR-G2 od TA Instruments (Obrázek 16) 

 

Obrázek 16 Reometr AR-G2 (TA Instruments)[76] 

Program: 

- Rheology Advantage Instrument Control AR (program pro nastavení, spuštění 

a sledování průběhu měření) 

- Rheology Advantage Data Analysis (software pro prohlížení a zpracování 

výsledných dat). 

3.1.2 Optimalizace metody 

Reologické měření bylo prováděno na reometru AR-G2 od TA Instrumets a využitím 

geometrie deska-deska. Typ senzoru byl použit Plate SST ST 40 mm.  

Nastavení metody 

- Nastavení teploty na 25 °C, doba trvání 2 min 

- Působící normálová síla o velikosti 15 N 

- Rozsah smykové rychlosti 0,01 – 1000 s-1  

- Počet bodů v dekádě – 6 

- Čas snímáním bodů – 10 s 

- Maximální doba pro měření jednoho bodu – 3 min 

- Mezera (výška vzorku) – 500 µm 

https://www.google.cz/url?sa=i&url=http://www.tainstruments.com/pdf/brochure/2006_AR_Brochure.pdf&psig=AOvVaw0i5tbUljvqkW0zSr06lvRf&ust=1595287184961000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDKtYa62uoCFQAAAAAdAAAAABAD


39 

 

Před měřením bylo na desku nadávkováno přiměřené množství vzorku. Přebytečný vzorek 

byl před měřením opatrně očištěn. Následně bylo spuštěno měření podle nastavené metody. 

Během měření docházelo k postupnému zvyšovaní smykové rychlosti. Výsledkem je 

vykreslený graf průběhu měření (Obrázek 17). Z profilu křivky lze pozorovat, že měření není 

ideální, neboť nemá křivka pravidelný tvar. Tyto nepravidelnosti byly způsobené 

prokluzováním senzoru na vzorku a také tím, že se vzorek dostával působením rotace mimo 

senzor.  

 

 

Obrázek 17 Optimalizace nastavení metody – reologie 

 

Pro stanovení meze toku byla vybrána oblast grafu do výše smykové rychlosti 1 s-1. V této 

oblasti byly body proloženy Herschel-Bulkleyho modelem. Tento model byl zvolen v softwaru 

Rheology Advantage Data Analysis jako nejvhodnější, tedy nejlépe kopíroval tvar 

vykreslených bodů křivky, jak je možné pozorovat na Obrázek 17. Mez toku je možné poté 

odečíst z průsečíku osy y a křivky proložených bodů. Hodnota meze toku a další veličiny jsou 

vypočítány pomocí softwaru a zobrazeny v informacích pro Heschel-Bulkley model. 

Aby bylo dosaženo reprezentativních výsledků, byly jednotlivé vzorky proměřeny třikrát, 

a to již ve vybrané oblasti smykové rychlosti 0,01 – 1 s-1. Na Obrázek 18 lze vidět, že jednotlivá 

měření jsou téměř shodná. Tímto byla ověřena opakovatelnost měření.  
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Obrázek 18 Opakovatelnost měření – reologie 

3.2 Skenovací elektronová mikroskopie (SEM) 

3.2.1 Požité chemikálie, přístroje a vybavení 

Chemikálie:  

- Ethanol, p.a. Sigma-Aldrich 

- Toluen, p.a. Sigma-Aldrich 

Přístroj: 

- JEOL JSM-7600F (JEOL, Ltd., Japonsko) (Obrázek 19) 

o Detektory SE, BSE a EPSE 

o Detektor EDS: Oxford 100 mm2 ULTIM MAX,  

- ZEISS EVO LS 10 (ZEISS, Německo) (Obrázek 20) 

o Detektory SE, in-lens SE a BSE 

o Detektor EDS: Oxford X-Max 80 mm2 

Software: A2 Tech 
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Obrázek 19 JEOL JSM-7600F [77] 

 

Obrázek 20 ZEISS EVO LS 10 [77] 

3.2.2 Příprava vzorků 

Pro měření pomocí SEM je nutná úprava vzorků. Ve vnitřním prostoru elektronových 

mikroskopů se nachází vakuum, a proto nesmí vzorky obsahovat vodu. Pomocí této analýzy 

mají být určeny tvary velikosti pigmentů, proto je důležité odseparovat mastný make-upový 

základ. Rozpouštění ve vodě a ethanolu bylo neúspěšné. Make-upy se však podařilo rozpustit 

v toluenu.  

Nejprve bylo malé množství make-upu rozpuštěno v toluenu. Vzniklý roztok byl následně 

přefiltrován přes papírový filtr. Poté byly filtry několikrát promyty toluenem, tak aby na filtru 

nezůstával mastný film. Připravené vzorky schly na filtrech jeden den při laboratorní teplotě.  
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Pro měření na přístroji Jeol JSM-7600F byly vzorky připraveny následovně. Na každý 

vzorek bylo naneseno malé množství ethanolu, pomocí tyčinky pak byly jednotlivé vzorky 

naneseny na holdr (Obrázek 21).  

 

Obrázek 21 Připravené vzorky pro SEM 

 V případě měření na přístroji ZEIS EVO LS 10 byly přefiltrované a usušené vzorky 

nalepeny na holdr s uhlíkovou páskou.  

3.2.3 Nastavení metody 

Měření na přístroji JEOL JSM-7600F 

Připravené vzorky byly vloženy do prostoru přístroje Jeol JSM-7600F a následně byl tento 

prostor vyplněn vakuem.  

Nejprve bylo vyzkoušeno zvětšení 40 000x a poté 30 000x, rychle však docházelo ke spékání 

vzorku a tvary jednotlivých částic tím byly zkreslené. Všechny vzorky byly měřeny při 

následujícím nastavení:  

- Zvětšení: 20 000x 

- Vzdálenost mezi vzorkem a čočkou elektronového tubusu: 2,8 – 2,9 mm 

- Urychlovací napětí elektronového svazku: 1,00 kV 

- Měřící mód: GB HIGH 

Pro všechny vzorky make-upů byly vytvořeny snímky zobrazující částice pigmentů.  

Následně byly z důvodu časové vytíženosti přístrojů náhodně vybrány vzorky, reprezentující 

jednu skupinu vzorků:  

- Vzorek č. 10 (make-up lišící se v šarži) 

- Vzorek č. 11 (make-up s optimální konzistencí)  

- Vzorek č. 16 (make-up lišící se v tlaku homogenizace make-upu) 
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Tyto vybrané vzorky byly proměřeny při urychlovacím napětí 2 kV a za využití energiově 

disperzní fluorescenční analýzy (EDS) bylo stanoveno prvkové složení těchto vzorků. Pro toto 

stanovení byl využit detektor OXFORD 100 mm2 ULTIM MAX.  

Měření na přístroji ZEISS EVO LS 10 

Vybrané tři vzorky byly poté změřeny také na přístroji ZEISS EVO LS 10, kde bylo využito 

detektoru OXFORD X-Max 80 mm2. Byla provedena energiově disperzní fluorescenční 

analýza s urychlovacím napětím 15 kV a zvětšením 300x.  

3.3 Rentgenová prášková difrakční analýza (XRD) 

3.3.1 Použité přístroje a vybavení  

Přístroj: Empyrean (Malvern PANalytical, Velká Británie) (Obrázek 22) 

 

Obrázek 22 Empyrean (PANalytical) [78] 

3.3.2 Příprava vzorků 

Pro měření pomocí XRD byly vybrány opět tři stejné vzorky, jako v případě měření SEM. 

Z již připravených vzorků na filtračních papírech bylo malé množství vzorků naneseno na holdr. 

Příslušné holdry byly následně umístěny do přístroje a proměřeny.  

3.4  Dynamický rozptyl světla 

3.4.1 Použité přístroje, chemikálie a vybavení 

Přístroje:  

- Zetasizer Nano ZS (Malvern Instruments, Velká Británie) (Obrázek 23) 

- Analytická váha (SBC 31, Scaltec) 

Chemikálie: Toluen, p.a., Sigma-Aldrich 

https://malvern.dist.sdlmedia.com/distributions/?o=d7ff91e8-3634-456f-a227-7ac6002c5110
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Obrázek 23 Zetasizer Nano ZS [79] 

3.4.2 Příprava vzorků 

Byl navážen vždy 1 mg vzorku do skleněné vialky a rozpuštěn v 5 ml toluenu. Každý vzorek 

byl tedy připraven v koncentraci 0,2 mg/ml. Takto připravené vzorky byly přelity do skleněné 

spektrofotometrické kyvety a změřeny.  

3.4.3 Nastavení metody 

Vzorek byl nadávkován do skleněné spektrofotometrické kyvety. Byly provedeny 3–4 

opakovaná měření, která byla následně zprůměrována. Každé měření se skládalo z 12 

opakovaných skenů, doba trvání 1 s. Získaná experimentální data byla vyhodnocena v softwaru 

Microsoft Excel.  
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4 VÝSLEDKY A DISKUZE 

4.1 Reologie 

Make-upy byly proměřeny podle nastavené metody třikrát, aby bylo možné zajistit 

reprezentativní výsledky. Z reologického měření a proložením získaných dat bylo možné získat 

informace o mezi toku, tedy veličině, která charakterizuje velikost napětí, které musí být 

vynaloženo, aby kapalina začala téct. Dále byly určeny hodnoty „rate index“. Tato hodnota 

vyjadřuje index toku a udává nám informace o viskozitě vzorku.  

4.1.1 Stanovení meze toku 

Pomocí reologického měření bylo možné určit hodnoty mezí toku jednotlivých make-upů. 

V Tabulka 7 jsou znázorněny hodnoty mezí toku make-upů lišících se šarží. Průměrné hodnoty 

jsou pak zobrazeny ve sloupcovém grafu na Obrázek 25. Z grafu je velmi patrné, že vzorek 

číslo 7 má oproti ostatním šaržím velmi vysokou mez toku, dosahující průměrné hodnoty 

1689,7 Pa. Tento výsledek byl očekávaný, neboť bylo zapotřebí vynaložit velké množství síly 

pro vytlačení produktu z tuby. Tento problém byl způsoben změnou využitých pigmentů při 

výrobě.  

Vzorky číslo 8, 9 a 10 mají velmi podobné hodnoty mezí toku, které jsou blízké hodnotě pro 

make-upový základ. Tento výsledek byl také očekáván, protože všechny tyto make-upy byly 

vyrobeny stejným technologickým způsobem. Malé rozdíly v hodnotách jsou dané tím, že 

v každé šarži je použito trochu jiné množství pigmentů. Při výrobě jsou hotové výrobky 

dobarvovány, protože pigmenty jsou přírodního původu a každá šarže pigmentů může být 

trochu jiná. Poměr těchto pigmentů může ovlivňovat výsledné chování produktu a způsobovat 

malé rozdíly v šaržích.  

Při porovnání vzorků č. 8, 9 a 10 se vzorkem o optimální konzistenci je vidět velký rozdíl 

v hodnotách mezí toku. Tento výrazný rozdíl může být způsoben při plnění tubiček produktem. 

Při průchodu vzorků plnící jehlou o průměru 4 mm se mez toku i viskozita produktu může 

měnit.   

Tabulka 7 Výsledné hodnoty meze toku – rozdílné šarže make-upů 

Označení vzorku 7 8 9 10 
11 (optimální 

konzistence) 

Základ bez 

pigmentu 

Mez toku 1 [Pa] 1397 112,9 301,8 117,3 430,8 111,2 

Mez toku 2 [Pa] 1876 138,9 127,7 169,0 499,0 170,0 

Mez toku 3 [Pa] 1796 132,2 218,1 91,35 505,4 142,5 

Průměr [Pa] 1689,7 128,0 215,9 125,9 478,4 141,2 

Směrodatná 

odchylka [%] 
256,6 13,5 87,1 39,5 41,3 29,4 
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Obrázek 24 Závislost meze toku na typu make-upu (rozdílné šarže make-upů) 

V následující Tabulka 8 jsou zobrazeny hodnoty mezí toku pro make-upy s rozdílnými tlaky 

použitými při homogenizaci výsledného produktu. Velmi dobře jsou výsledky pozorovatelné 

na Obrázek 25, kde je patrné, že tlak využitý při homogenizaci má velký vliv na výsledný 

produkt. S rostoucím tlakem se zvětšuje tendence růstu meze toku. Čím menší jsou velikosti 

částic pigmentů, tím se zvyšuje viskozita a mez toku.  

Vzorky číslo 13 (120 bar) a 14 (150 bar) jsou nejblíže optimální konzistenci.  Při využití 

vyšších tlaků jsou již výsledné hodnoty příliš vysoké. Oproti make-upovému základu se mez 

toku u vzorků 13-16 zvýšila. Proto lze usuzovat, že homogenizace za vyššího tlaku má přímý 

vliv na vlastnosti finálního výrobku.  

Tabulka 8 Výsledné hodnoty mezí toku – rozdílné tlaky  

Označení 

vzorku 

13 

120 bar 

14  

150 bar 

15  

350 bar 

16  

600 bar 

11 (optimální 

konzistence) 

Základ bez 

pigmentu 

Mez toku 1 [Pa] 670,9 666,5 996,9 1301 430,8 111,2 

Mez toku 2 [Pa] 595,3 703,3 1049,0 1019 499,0 170,0 

Mez toku 3 [Pa] 629,6 614,9 957,4 1644 505,4 142,5 

Průměr [Pa] 631,9 661,6 1001,1 1321,3 478,4 141,2 

Směrodatná 

odchylka [%] 
37,9 44,4 45,9 313,0 41,3 29,4 
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Obrázek 25 Závislost meze toku na typu make-upu – rozdílné tlaky 

4.2 Skenovací elektronová mikroskopie (SEM) 

Pomocí SEM bylo možné pozorovat velikosti a tvary pigmentů, využitých pro výrobu make-

upu. Při jiném nastavení (urychlovací napětí 2 kV) a s využitím EDS detektoru pak bylo možné 

analyzovat prvkové složení zkoumaných vzorků.  

4.2.1 Analýza velikosti a tvaru pigmentů pomocí SEM 

Analýzou vzorků s pigmenty byly získány obrázky, na nichž je možné pozorovat různé tvary 

a velikosti částic. Aby bylo možné určit která částice reprezentuje příslušný pigment, je nutné 

znát, jak jednotlivé pigmenty vypadají. Pro tyto účely bylo využito některých publikací, které 

již pigmenty studovaly [80][81].  

Snímky z elektronového mikroskopu zobrazující oxid titaničitý, tedy pigment titanovou 

bělobu, jsou znázorněny na Obrázek 26. Mikročástice TiO2 nemají pravidelný tvar, připomínají 

však deformované kuličky [80].  

 

Obrázek 26 Snímky SEM (a) mikrokrystalický TiO2, (b) nanočástice TiO2 [80] 
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Podobný tvar jako titanová běloba má i oxid železitý, tedy deformované kuličky, občas 

s ostrými hranami.  Hydroxid oxid železitý (FeOOH) se svým tvarem velmi odlišuje a je od 

předešlých dvou částic snadno rozpoznatelný. Tvar připomíná krátké tyčinky s ostrými 

hranami. Tyto dva druhy částic tvoří žlutý pigment a jsou zobrazeny na Obrázek 27 níže [81]. 

 

Obrázek 27 Snímky SEM (a) Fe2O3, (b) FeOOH [81] 

Na Obrázek 28 je zobrazen snímek vzorku číslo 7. Lze pozorovat, že jsou zde obsaženy 

převážně částice FeOOH, tedy podlouhlé tyčinky s ostrými hranami. Délka těchto částic se 

pohybuje přibližně od 300 nm do 880 nm a jejich šířka je v rozmezí od 50 nm do 150 nm. 

Vzorek obsahuje i malé množství drobných částic ve tvaru kuliček, které jsou pravděpodobně 

TiO2. Průměr částic titanové běloby se pohybuje okolo 150 nm.  

 

Obrázek 28 Vzorek č. 7 (SEM) 

Na Obrázek 29 lze pozorovat snímek vzorku číslo 8. Tvary částic jsou stejné jako v případě 

vzorku číslo 7. Vyskytuje se zde větší množství titanové běloby, to však může být způsobeno 

lépe připraveným vzorkem a volbou reprezentativnějšího místa vzorku. Toto lze usuzovat, 

protože se od sebe vzorky liší pouze šarží, ale odstín make-upů je stejný, proto by měly mít 

stejné zastoupení pigmentů. Vyskytují se zde také jiné tvary částic, které mohou reprezentovat 

částice oxidu železitého. Jejich tvar je různorodý s ostrými hranami. Tyto částice jsou dobře 
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pozorovatelné uprostřed snímku. Velikost částic je přibližně stejná. V případě FeOOH je délka 

částic pohybující se od 300 nm do 830 nm a šířka je přibližně 50 nm až 150 nm.  Částice titanové 

běloby se pohybují přibližně ve velikostech 50 nm až 150 nm. Částice oxidu železitého mají 

velikosti okolo 300 nm.  

 

Obrázek 29 Vzorek č. 8 (SEM) 

Na Obrázek 30 je zobrazen snímek vzorku číslo 9. Opět je zde možné vidět větší množství 

titanové běloby. V levém horním rohu jsou částice s ostrými hranami, jedná se pravděpodobně 

o oxid železitý s velikostí částic okolo 300 nm. Velikost částic ostatních pigmentů je opět 

shodná s částicemi vzorku 7.  

 

Obrázek 30 Vzorek č. 9 (SEM) 

Snímek znázorňující vzorek číslo 10 je zobrazen na Obrázek 31. Zastoupení částic opět 

shodné s předešlými vzorky. Nachází se zde částice FeOOH, TiO2 a Fe2O3. Na levé straně lze 

pozorovat, že dochází ke spékání jednotlivých částic. To je způsobeno delším působením 

proudu primárních elektronů. Toto spékání bylo více patrné u většího zvětšení. Díky tomuto 

jevu je obtížnější rozeznávat TiO2 od Fe2O3.  
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Obrázek 31 Vzorek č. 10 (SEM) 

Vzorek číslo 11 (Obrázek 32) reprezentuje make-up s optimální konzistencí. Již podle 

odstínu vzorku (Obrázek 4) bylo patrné, že vzorek bude obsahovat větší množství titanové 

běloby, to se zde prokázalo. Zastoupení FeOOH je zde menší a velikost částic opět zůstává 

řádově stejná.  

 

Obrázek 32 Vzorek č. 11 (SEM) 

Snímky zobrazující vzorky 13-16 jsou vyobrazeny níže na Obrázek 33Obrázek 34Obrázek 

35Obrázek 36. Tyto vzorky mají stejný odstín (R1107) a lze tedy pozorovat stejný typ částic. 

Největší zastoupení má titanová běloba, poté FeOOH a místy lze nalézt hranatější částice, které 

mohou reprezentovat oxid železitý. Dalo by se předpokládat, že s vyšším tlakem při 

homogenizaci produktu se budou částice zmenšovat. V případě titanové běloby se tak neděje, 

tyto částice mají velikost v rozmezí od 50 nm do 150 nm, a to ve všech vzorcích. Vyšší tlak 

homogenizace má tedy vliv převážně na FeOOH, tyto částice se postupně zmenšují a u vzorku 

č. 16 jsou výrazně menší a ztrácí svůj původní tvar. 
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Obrázek 33 Vzorek č. 13 (SEM) 

 

Obrázek 34 Vzorek č. 14 (SEM) 

 

Obrázek 35 Vzorek č. 15 (SEM) 
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Obrázek 36 Vzorek č. 16 (SEM) 

Pro porovnání jednotlivých druhů vzorků byly vybrány tři vzorky a vloženy do jednoho 

o obrázku – Obrázek 37. Vlevo je znázorněn vzorek č. 10, který obsahuje větší množství 

FeOOH (dáno odstínem vzorku). Tyto částice jsou větší a neovlivňují viskozitu produktů tolik 

jako menší částice titanové běloby. Uprostřed je vzorek č. 11 s optimální konzistencí. Zde je 

vidět větší množství titanové běloby, viskozita i mez toku jsou tím vyšší, a to se pomocí reologie 

potvrdilo. Vpravo je vzorek č. 16, kde již není tak jednoznačné rozpoznávat částice FeOOH, 

které se vlivem vysokotlaké homogenizace částečně rozpadly.  

 

Obrázek 37 Porovnání tří druhů vzorků proměřených na SEM: vzorek č. 10 (vlevo), vzorek č. 11 

(uprostřed) a vzorek č. 16 (vpravo) 

4.2.2 Analýza s využitím EDS detektoru 

EDS detektor se používá pro zjištění prvkového složení vzorků na elektronovém 

mikroskopu. Pro analýzu bylo využito urychlovacího napětí 2 kV, které bylo využito z důvodu 

většího zvětšení. Pro měření byl použit přístroj Jeol JSM-7600F. Ve spektrech (Obrázek 38) jsou 

píky Cu a Zn, které jsou z materiálu holdru. Ve všech vzorcích se potvrdilo zastoupení Ti, Fe 

a O. Tyto prvky tvoří pigmenty titanovou bělobu a žlutý pigment (žluť na bázi oxidů a 

hydroxidů železa). Ve vzorcích č. 11 a 16 se vyskytuje hliník, který se zde vyskytuje díky 

potažení titanové běloby oxidem hlinitým.  



53 

 

 

Obrázek 38 Prvková analýza s využitím EDS detektoru: vzorky č. 10, 11 a 16 

Pro ověření správnosti měření byly tyto tři vzorky proměřeny i na druhém elektronovém 

mikroskopu Zeiss EVO LS 10. Z výsledných spekter (Obrázek 39 Prvková analýza s využitím 

EDS detektoru: vzorky č. 10, 11 a 16 je opět patrné, že jsou ve všech vzorcích zastoupeny oba 

pigmenty – titanová běloba a žlutý pigment (žluť na bázi oxidů a hydroxidů železa). U všech 

vzorků se ve spektrech objevují píky pro hliník a potvrdilo se tím se potvrdila povrchová úprava 

titanové běloby oxidem hlinitým.  

Procentuální zastoupení jednotlivých prvků nelze považovat za správné, protože se jedná 

o kvalitativní analýzu, nikoliv kvantitativní. Výsledky jsou pouze pro vybranou oblast vzorku, 

tedy jen malou část celého materiálu.  
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Obrázek 39 Prvková analýza s využitím EDS detektoru: vzorky č. 10, 11 a 16 

4.3 Analýza s využitím XRD 

Pro ověření výskytu pigmentů nalezených pomocí SEM bylo využito rentgenové práškové 

difrakční analýzy. Ve všech vzorcích byly nalezeny následující sloučeniny: TiO2 (rutil), TiO2 

(anatas) FeOOH a Fe2O3. Tím se potvrdily výsledky elektronové mikroskopie. Vyšší zastoupení 

rutilu bylo očekáváno, protože vstupní surovina pro výrobu make-upu je titanová běloba 

rutilového typu.  

Opět se jedná pouze o kvalitativní analýzu a procentuální zastoupení jako je zobrazeno na 

Obrázek 40Obrázek 41Obrázek 42 nelze považovat za správné.  
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Obrázek 40 XRD spektrum, vzorek č. 10 
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Obrázek 41 XRD spektrum, vzorek č. 11 
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Obrázek 42 XRD spektrum, vzorek č. 16 
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4.4 Určení velikosti částic pomocí dynamického rozptylu světla 

Všechny připravené vzorky byly na Zetasizeru Nano ZS proměřeny ve skleněných kyvetách 

metodou DLS a nebylo nutné je nijak upravovat. Velikosti částic u všech měřených vzorků se 

pohybují okolo 1-2 µm. Tento výsledek však neodpovídá velikosti částic, zjištěné metodou 

SEM, kde byly všechny částice menší. Příkladem je TiO2, u kterého byla velikost částic změřena 

v rozmezí 50 nm až 150 nm. Proto jsou výsledky zkreslené tvorbou agregátů. Ještě větší 

detekované agregáty mají velikost pohybující se okolo 5,5 µm.  

Na obrázcích níže je zobrazena distribuce částic pro každý měřený vzorek.  

 

Obrázek 43 Velikost částic ve vzorku č.7 

 

Obrázek 44 Velikost částic ve vzorku č. 8 
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Obrázek 45Velikost částic ve vzorku č. 9 

 

Obrázek 46 Velikost částic ve vzorku č. 10 

0

5

10

15

20

25

30

35

100 1000 10000

in
te

n
zi

ta
 r

o
zp

tý
le

n
éh

o
 s

vě
tl

a 
(%

)

velikost (nm)

9 (1mg/5 ml) 1

9 (1mg/5 ml) 2

9 (1mg/5 ml) 3

9 (1mg/5 ml) 1

9 (1mg/5 ml) - průměr

0

5

10

15

20

25

30

35

100 1000 10000

in
te

n
zi

ta
 r

o
zp

tý
le

n
éh

o
 s

vě
tl

a 
(%

)

velikost (nm)

10 (1mg/5 ml) 1

10 (1mg/5 ml) 3

10 (1mg/5 ml) 1

10 (1mg/5 ml) 2

10 (1mg/5 ml) - průměr



60 

 

 

Obrázek 47 Velikost částic ve vzorku č. 11 

 

Obrázek 48 Velikost částic ve vzorku č. 13 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

100 1000 10000

in
te

n
zi

ta
 r

o
zp

tý
le

n
éh

o
 s

vě
tl

a 
(%

)

velikost (nm)

11 (1mg/5 ml) 1

11 (1mg/5 ml) 2

11 (1mg/5 ml) 3

11 (1mg/5 ml) - průměr

0

5

10

15

20

25

30

35

40

100 1000 10000

in
te

n
zi

ta
 r

o
zp

tý
le

n
éh

o
 s

vě
tl

a 
(%

)

velikost (nm)

13 (1mg/5 ml) 1

13 (1mg/5 ml) 2

13 (1mg/5 ml) 1

13 (1mg/5 ml) 2

13 (1mg/5 ml) - průměr



61 

 

 

Obrázek 49 Velikost částic ve vzorku č. 14 

 

Obrázek 50 Velikost částic ve vzorku č. 15 
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Obrázek 51 Velikost částic ve vzorku č. 16 

Na Obrázek 52 je zobrazen graf s vykreslenými křivkami průměrných velikostí částic 

vzorků s rozdílnými šaržemi a vzorku s optimální konzistencí. Mezi vzorky make-upů nejsou 

patrné rozdíly ve velikostech částic. Ve všech vzorcích jsou velikosti částic okolo 1 µm 

a 5,5 µm.  

 

Obrázek 52 Průměrná velikost částic vzorků o různé šarži (vzorky č. 7-10) a vzorku o optimální 

konzistenci 

Na Obrázek 53 jsou znázorněny průměrné velikosti částic v make-upech homogenizovaných 

při různých tlacích a make-upu o optimální konzistenci. Velikosti se ve všech vzorcích pohybují 

okolo 1 µm a 5,5 µm. Z pozorování na SEM bylo patrné že jsou částice pigmentů výrazně 

menší, a proto nelze tyto výsledky považovat za správné. Velikost stanovená metodou DLS 

bude pravděpodobně ovlivněna tvorbou agregátů. Protože byly vzorky rozpuštěny v toluenu, je 
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lze předpokládat, že se chovají (agregují) jinak, než v reálných make-upech. Pro zjištění 

velikosti je možné zkusit jinou metodu přípravy vzorků, nebo použít jinou analytickou metodu.  

 

 

 

Obrázek 53 Průměrná velikost částic vzorků o různých tlacích homogenizace (vzorky č. 13-16) a 

vzorku o optimální konzistenci 
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5 ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo seznámit se s kosmetickými přípravky na bázi pigmentů a jejich 

specifickými a technologickými parametry. Dále posouzení vlivu velikosti částic kosmetických 

pigmentů na vlastnosti finálního výrobku. Studie vznikla díky spolupráci s průmyslovým 

partnerem, který se potýká s technologickými problémy produktu make-upu. Tento výrobek se 

těžko vytlačuje z tuby, tedy je příliš viskózní a má vysokou mez toku, nebo se naopak oddělují 

fáze. Pro účel této studie byly obdrženy vzorky, které jsou již v prodeji.  Dále jeden vzorek 

optimální konzistence výrobku a vzorky, které se liší ve velikosti tlaků, jež byly použity při 

homogenizaci finálního výrobku.  

Metodou reologie byla stanovena mez toku pro všechny vzorky. Produkty již prodávaných 

make-upů měly až na jednu výjimku nízkou mez toku a vytlačování z tuby nebylo obtížné. 

V případě vzorku č.7 ale byla mez toku nejvyšší ze všech měřených vzorků. Tato skutečnost 

byla patrná již při manipulaci se vzorkem. Vliv vysokotlaké homogenizace produktů byl velmi 

dobře patrný z výsledků pro vzorky, které se lišily použitými tlaky při homogenizaci. Čím vyšší 

se použil tlak v homogenizátoru, tím rostla tendence zvyšující se hodnoty meze toku a viskozity 

make-upu. Ve srovnání se vzorkem o optimální konzistenci měly tyto vzorky vyšší mez toku, 

nejvíce se však blížil vzorek č. 13 (120 bar).  

Pro zjištění velikosti a tvaru částic pigmentů byla využita metoda skenovací elektronové 

mikroskopie (SEM). Získané snímky pigmentů byly poté porovnány s již publikovanými 

snímky. Ve vzorcích lze nalézt následující pigmenty: žluť na bázi oxidů a hydroxidů železa 

(FeOOH, Fe2O3) a titanovou bělobu (TiO2). Ze snímků bylo patrné, že se velikost částic FeOOH 

vlivem tlaku při homogenizaci zmenšuje, ostatní pigmenty svou velikost nemění.  

Protože si průmyslový partner chrání svoji recepturu pro výrobu produktu make-upu, nebylo 

přesně známé, o jaké pigmenty se jedná. Proto se využilo při měření na SEM detektoru EDS 

pro prvkovou analýzu vybraných vzorků. Potvrdily se prvky Ti, Fe a O, detektor zaznamenal 

i Al, který se zde vyskytuje vlivem povrchové úpravy titanové běloby oxidem hlinitým. Na 

jiném elektronovém mikroskopu (s horší rozlišovací schopností) se všechny tyto prvky 

potvrdily. Dále byla využita metoda rentgenové práškové difrakční analýzy (XRD). Pomocí 

této metody lze jednoznačně určit, že se jedná o sloučeniny TiO2 (anatas a rutil), FeOOH 

a Fe2O3.  

Pro analýzu velikosti částic byla využita metoda dynamického rozptylu světla (DLS). Touto 

metodou byly velikosti pigmentů naměřeny vyšší než v případě SEM. Tato skutečnost mohla 

být způsobena tvorbou agregátů. Bylo tak zjištěno, že metoda DLS není vhodná pro určení 

vlivu velikosti částic na vlastnosti finálního výrobku.  

Velikost částic pigmentů má vliv na vlastnosti finálního výrobku. Čím menší jsou částice 

kosmetických pigmentů, tím se zvyšuje tendence make-upu být viskóznější a zvyšuje se také 

mez toku. 

Aby bylo lépe pochopeno všem příčinám problémů s výrobkem make-upu, bylo by potřeba 

znát technologické procesy výroby. Vliv mohou mít jednotlivé procesy míchání, tlaky při 
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homogenizaci, teploty výroby a další parametry. Další vliv může mít tříválcový třecí stroj, kde 

lze nastavit otáčky válců, teplotu na vstupu a výstupu a mezeru mezi válci. Posledním 

technologickým procesem je plnění výrobků do tuby. Při průchodu plnící jehlou za vyššího 

tlaku může docházet ke změnám v produktu. Z důvodu epidemie způsobené virem Covid-19 

byl však přístup do výroby uzavřen. Vliv výrobních procesů tak bude muset být dále zkoumán. 
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7 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

Zkratka Význam zkratky 

DLS Dynamický rozptyl světla 

O/V Emulze olej ve vodě 

PMMA Polymethylmethakrylát 

SEM Skenovací elektronová mikroskopie 

TEM Transmisní elektronová mikroskopie 

V/O Emulze voda v oleji 

XRD Rentgenová prášková difrakční analýza 

  

 

 

 


