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Abstrakt 

Mezi hlavní cíle této práce patří sepsání literární rešerše, která obsahuje přehled a rozdělení 
pigmentů, které se používají při přípravě kosmetických přípravků. Práce je zaměřená na 
vlastnosti a charakterizaci pigmentů pro použití v kosmetologii. Další zaměření je na 
legislativní rámec, konkrétně na pigmenty, které jsou v kosmetice povolené, povolené 
s omezením a nepovolené. Nejdůležitější části práci je přehled metod pro charakterizaci 
pigmentů. V praktické části se práce zabývá charakterizaci částic vybraných kosmetických 
pigmentů. Jsou vybrané metody pro stanovení barevnosti, prvkového a fázového složení, 
velikosti částic a morfologii Nakonec jsou vyhodnocené dosažené výsledky. 

Abstract 

The main focus areas of this master thesis include the writing of a literature review, which 
contains an overview and segregation of pigments which are used in the preparation of 
cosmetic products. The thesis is focused on the properties and characterization of pigments 
for use in cosmetology. The following focus is on legislation, more specifically on pigments 
that the cosmetic industry allows, limits and does not allow. The main part of this thesis is an 
overview of methods for the characterization of pigments. The practical part deals with the 
characterization of particles of selected cosmetic pigments by applying methods for 
determination of color, elemental and phase composition, particle size and morphology. The 
thesis is concluded by evaluation of the achieved results. 

Klíčová slova 

Pigment, kosmetika, make-up, oxid titaničitý, oxid-hydroxid železa, elektronová mikroskopie, 
rentgenové fluorescenční analýza, rentgenová difrakční analýza 

Keywords 

Pigment, cosmetics, make-up, titanium dioxide, iron oxide-hydroxide, electron microscopy,  

X - ray fluorescence analysis, X - ray diffraction analysis 
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1 ÚVOD 

V dnešní době tvoří kosmetické přípravky důležitou součást života lidí. Slouží hlavně k péči 
o pleť a tělo. Patří sem různé krémy, oleje, peelingy, čistící pěny atd. Kosmetické přípravky 
slouží také k vylepšení vizáže, zakrytí nedostatků a vad pleti hlavně u žen. Takový 
přípravkům se říká dekorativní kosmetika, a patří sem make-upy, pudry, oční stíny, rtěnky, 
řasenky atd.  

Všechny dekorativní prostředky obsahují velkou skupinu látek, které se nazývají pigmenty. 
Jedná se o barviva, které se nerozpouští v rozpouštědlech. Pigmenty v kosmetice plní různé 
úlohy. Používají se jako UV filtry, mají krycí funkci, slouží k obarvování kosmetických 
produktů nebo jsou používány jako plnidla.  

Kromě dekorativní kosmetiky, pigmenty nachází také uplatnění v barvení inkoustů, plastů, 
tkanin, potravin a dalších materiálů. 

V rámci spolupráce s průmyslovým partnerem vznikla tato diplomová práce, která je 
zaměřená na charakterizaci vybraných kosmetických pigmentů, které jsou zapracovávány do 
make-upů, vykazujících určité technologické nedostatky, jako je například nedostačující 
stabilita. Cílem této práce je charakterizace těchto pigmentů pomoci různých metod.  
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Pigmenty 

Pigmenty jsou barevné, černé, bílé nebo fluorescenční pevné částice, které jsou obvykle 
nerozpustné. Tyto částice nejsou ovlivněné substrátem, po aplikaci jsou obvykle v něm 
rozptýleny. V průběhu barvicího procesu si pigmenty zachovávají krystalovou nebo 
částicovou strukturu. 

Pigmenty se liší od jiné kategorie barevných aditiv: barviv. Barviva na rozdíl od pigmentů 
jsou rozpustná v používaném médiu. Nejčastěji používaným substrátem v kosmetických 
přípravcích je voda. 

Většina barevných přísad používaných v toaletních přípravcích jsou barviva, zatímco 
v dekorativní kosmetice se používají hlavně pigmenty [1,2]. 

2.1.1 Vlastnosti 

Pigmenty jsou dodávané ve formě suchých prášků, které jsou složeny z jemných částic, 
obvykle v rozsahu submikrometrů. Z chemického hlediska se jedná o oxidy, sulfidy, sírany. 
Složení pigmentů je velmi jednoduché, s tím souvisí i jejích jednoduchá příprava. Podle 
funkce se pigmenty dělí na základní a speciální. Základní pigmenty se dělí na bílé a barevné. 
Bílé pigmenty mají hlavně krycí funkci, kdežto barevné, kromě krycí funkce, ještě dobarvují. 
Mezi speciální pigmenty patří perleťové, luminiscenční, lesklé, antikorozní, keramické, 
smaltařské pigmenty [3]. 

Barevné vlastnosti pigmentů, jako je síla, průhlednost, lesk, odstín, reologie, světelná stabilita, 
jsou obecně ovlivněny velikostí a distribucí částic. Pigmentové částice (obr. 1) obvykle 
existují ve formě primárních částic, agregátů, aglomerátů a flokulantů [2]. 

- Primární částice jsou jednotlivé krystaly, které se vytvářejí během výrobního procesu, 
mohou se lišit velikostí a tvarem, v závislosti na podmínkách srážení a růstu, které 
jsou kontrolovány výrobcem pigmentu. Velikost primárních částic je obvykle 50 až 
500 nm, v závislosti na typu pigmentu. 

- Agregáty jsou soubory primárních částic, které jsou k sobě připojeny na svém povrchu 
nebo v krystalové mřížce, a vykazují pevně zabalenou strukturu. 

- Aglomeráty sestávají z primárních částic a agregátů spojených v rozích a hranách 
v uvolněnějším uspořádání. 

- Flokulanty se skládají z primárních částic a aglomerátů obecně uspořádaných do 
poměrně otevřené struktury. Při použití střihu se flokulanty obvykle rozkládají a po 
jeho odstranění se budou znovu tvořit. 
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Obr. 1: Pigmentové částice [4] 

Obecně platí, že velké částice obvykle vykazují následující vlastnosti: zvýšená světelná 
stálost, vyšší neprůhlednost, zvýšená chemická odolnost, lepší dispergovatelnost, nižší 
viskozita v tekutých systémech, nižší povrchová energie. Na druhé straně malé částice 
vykazují opačné vlastnosti: snížená světelná stálost, maximální průhlednost, horší chemická 
odolnost, horší dispergovatelnost – náchylné k flokulaci, vyšší viskozita v tekutých 
systémech, vyšší povrchová energie [2].  

Mezi další důležité vlastnosti pigmentů patří [5]:  

Krycí mohutnost pigmentu (= kryvost) charakterizuje, jak moc je pigment schopný zakrýt 
barvu podkladu. Tato vlastnost je závislá na indexu lomu. Čím větší je rozdíl mezi částicí 
a prostředím, tím lepší krycí schopnost pigment má. Dále kryvost závisí na velikosti částic. 
Větší částice mají větší krycí mohutnost.  Krystalické látky mají větší kryvost, amorfní látky 
naopak menší. 

Barvicí schopnost pigmentu udává schopnost barvicího pigmentu obarvit bílý standardní 
pigment. Jedná se o specifickou vlastnost každého pigmentu. 

Termostabilita – v případě tepelného zpracování by měl pigment zůstat nezměněn. Pokud 
dojde k nějaké změně, značí to chemický rozklad pigmentu. 
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2.1.2 Disperzní procesy 

Proces dispergace je proces, kdy dochází k rovnoměrnému rozptýlení pevné nebo kapalné 
látky v kapalném prostředí. Tento proces je potřebný pro napojení pigmentu na kapalnou fázi, 
a tím získání disperzí s dostatečně malými částicemi [6]. Proces tvorby disperze (obr. 2) se 
skládá ze tří různých fází. 

Obr. 2: Proces tvorby disperze: a) pigment; b) smáčení; c) dispergace; d) stabilizace [7] 

1. Pigmentové smáčení 

V procesu smáčení dochází ke kontaktu kapaliny s povrchem pigmentu. Stupeň smáčení 
zahrnuje odstranění adsorbovaných molekul plynu, kapaliny a dalších materiálů z povrchu 
pigmentových částic a jejich nahrazení molekulami vehikula. Účinnost smáčení závisí 
primárně na srovnávacích vlastnostech povrchového napětí pigmentu a vehikula, stejně tak 
i na viskozitě výsledné směsi [2].  

V případě, že rozdíly polárnosti budou co nejmenší, bude lépe absorbována kapalná fáze, tzn., 
že složky vykazují dobrou smáčivost. Pokud kapalina a pigment mají stejnou polaritu, 
dochází k samovolnému smáčení pigmentového povrchu. Smáčivost může být buď hydrofilní, 
kdy smáčení je nejlepší s polárními rozpouštědly, nebo hydrofobní, kdy smáčení je nejlepší 
s nepolárními rozpouštědly [6]. 

2. Deagregace / deaglomerace pigmentů 

Po fázi smáčení je nutné pigmentové částice deagregovat a deaglomerovat. To se obvykle 
provádí mechanicky, kdy se pigmentový aglomerát rozkládá na jednotlivé částice. Během 
fáze deagregace klesá množství volného vehikula a zvyšuje se viskozita disperze. Při vyšších 
viskozitách jsou velmi důležité smykové síly [2]. Pro zrychlení procesu lze použit 
rozpouštědlo, kdy poklesne viskozita systému a zvýší se koncentrace pigmentů tím, 
že se navzájem dotýká víc částic [8]. 

3. Stabilizace disperze 

Třetí fází, která je v procesu dispergace velmi důležitá, je stabilizace pigmentové disperze. 
Tím je zajištěno, že bylo dosaženo úplného smáčení a separace částic, a také to, že 
pigmentové částice jsou homogenně distribuovány v médiu. Pokud disperze není 
stabilizována, může dojít k flokulaci v důsledku shlukování pigmentových částic. Flokulace je 
obecně reverzibilní proces dispergace. Pokud pigmentová disperze není stabilizována 
působením molekul vehikula, lze zvážit použití povrchově aktivních látek nebo polymerních 
dispergátorů [2]. 
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2.2 Rozdělení  

Pigmenty jsou rozděleny do dvou širokých kategorií podle jejich původu: organické 
a anorganické. Organické pigmenty jsou obecně jasnější a intenzivnější než anorganické. Na 
druhé straně, anorganické pigmenty vykazují lepší stabilitu než ty organické [2]. 

2.2.1 Anorganické pigmenty 

Anorganické pigmenty můžou být jak přírodní, tak syntetické. Tyto pigmenty jsou tepelně 
a světelně stabilnější než organické pigmenty, s výjimkou některých sloučenin, jsou odolnější 
vůči rozpouštědlům. Mezi jejích další výhody patří větší stabilita, krycí mohutnost a dobré 
reologické vlastnosti. Vlastnosti pigmentů mohou být ovlivněny pH. Anorganická barviva 
jsou tvořena ze sloučenin přechodných prvků [9]. 

Na rozdíl od organických pigmentů nemají tak bohaté odstíny a tak dobrou barvící sílu. 
Anorganické pigmenty se používají výhradně v dekorativní kosmetice [5,10]. 

Mezi přírodní pigmenty patří pigmenty izolované z různých barevných materiálů, jako 
například: hematit (hnědočervený pigment), siderit (hnědý pigment), epidot (zelený pigment), 
ultramarín (modrý pigment). Nejčastějšími minerálními pigmenty jsou různé oxidy železa. 

Syntetické pigmenty se dají připravit různými způsoby, například pomocí srážecí reakce nebo 
vrstvením křemičitých látek. Synteticky vyrobené pigmenty poskytují širší spektrum 
barevných pigmentů [1]. 

2.2.2 Organické pigmenty 

Organické pigmenty jsou syntetického původu. Na rozdíl od anorganických pigmentů mají 
větší povrch a barvící sílu, jsou víc transparentní, mají menší hustotu a jsou méně stabilní, ale 
mají intenzivnější odstíny. Barva je produkována chromoforickými skupinami, obecně 
akceptory elektronů. Rozlišují se tři základní typy organických pigmentů [10]: 

Lakes – pigmenty připravené adsorpcí barviva, které je rozpustné ve vodě, na nerozpustný 
sorbent. Jsou využívané v dekorativní kosmetice, hlavně v rtěnkách. Jejich nevýhodou je to, 
že se barvivo postupně uvolňuje ze sorbentu, proto je jejich využívání v dnešní době 
omezováno. 

Tonery – pigmenty vzniklé srážecí reakcí barviva s kationtem, které se používají pro zlepšení 
disperzity v kosmetickém prostředku. 

Pravé pigmenty – jedná se o pigmenty organického původu, které neobsahují disociovatelné 
skupiny. Tyto pigmenty se nejvíce využívají v dekorativní kosmetice. 
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2.3 Přehled anorganických pigmentů 

2.3.1 Titanová běloba  

Vlastnosti 

Z chemického hlediska se jedná o oxid titaničitý – TiO2. Je to bílý pigment s velikosti 
částic 0,5 – 1 µm. Jedná se o velmi jemnou a monokrystalickou látku. Existuje ve dvou 
krystalických formách: anatas a rutil. Krystaly rutilu i anatasu jsou tetragonální. Kvůli 
těsnějšímu uspořádání atomů v krystalu má rutil větší krycí schopnost a vyšší index lomu 
(n = 2,71). Index lomu anatasu je 2,55. Neprůhlednost pigmentu je výsledkem rozptylu světla. 
Světelná, tepelná a chemická stabilita pigmentu jsou vynikající [9,11]. V kosmetice může být 
TiO2 používán v jeho mikrokrystalické formě jako bílý pigment nebo jako UV filtr, zejména 
v krémech na opalování, ale také v některých denních krémech a balzámech na rty, za účelem 
ochrany před karcinogenními účinky UV záření [12]. TiO2 jako UV filtr byl použit ve své 
mikročásticové formě v prvních opalovacích krémech na trhu, ale jako takový byl obtížně 
aplikovatelný a po aplikaci zůstával bílý povlak. Proto se začaly používat bezbarvé ultrajemné 
částice TiO2 v rozsahu velikosti 1–150 nm, což mělo za následek snížení těchto nepříznivých 
vlastnosti a zároveň byla zachovaná fotoprotektivní schopnost opalovacích krémů proti UVA 
i UVB [13]. 

Příprava 

Používají se dva výrobní procesy [9,11]: 

1. Sulfátová metoda – můžou být vyrobené oba typy krystalů, jak rutil, tak anatas. 
Průběh výroby je znázorněn v rovnici 1: 

OnHTiOOnHTiO
SOHOHnTiOOnHSOTiO

OHFeSOSOTiOSOHFeTiO

2222

422224

244423

1
22

          (1) 

2. Chloridová metoda – vytvářejí se pouze rutilové krystaly, viz. rovnice 2. 

2224

422

2
222

ClTiOOTiCl
COTiClCClTiO

               (2) 

Využití 

Přehled využití titanové běloby je uveden v tabulce 1. Dále v tabulce je uveden způsob 
expozice daného kosmetického přípravku. Může to být buď oplachový způsob, kdy přípravek 
po nanesení se musí opláchnout do 20 minut, nebo bezoplachový přípravek, který na pokožce 
zůstává delší dobu. Běžně se též používá anglická varianta rinse off pro oplachové prostředky 
a leave on pro bezoplachové. 
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Tabulka 1:Využití titanové běloby [14] 

Titanová běloba 

Kategorie kosmetiky Expozice Oplachové Bezoplachové 

Barvy na tělo nebo obličej Dermální ✓

Koupelnové / sprchové výrobky Dermální ✓

Produkty před a po opalování Dermální ✓

Výrobky pro péči o tělo Dermální ✓ ✓

Produkty chemické exfoliace Dermální ✓

Korektory Dermální ✓ ✓

Vnější produkty pro intimní hygienu Dermální ✓

Výrobky pro kontury očí Dermální ✓ ✓

Oční linky Dermální ✓ ✓

Oční tužky Dermální ✓

Oční stíny Dermální ✓

Výrobky pro péči o obličej jiné než 
obličejové masky Dermální, orální ✓ ✓

Masky na obličej Dermální ✓ ✓

Přípravky na péči o nohy Dermální ✓

Podklady pod make-up Dermální, orální, 
inhalační ✓ ✓

Kondicionéry na vlasy Dermální ✓

Prostředky pro péči o ruce Dermální ✓ ✓

Výrobky pro péči o rty Dermální, orální, 
inhalační ✓ ✓

Rtěnky Dermální, orální ✓ ✓

Přípravky na odličování Dermální ✓

Laky na nehty Dermální ✓

Péče o nehty Dermální ✓

Tvrdidla na nehty Dermální ✓
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Tabulka 1 – pokračování: Využití titanové běloby [14] 

Titanová běloba 

Kategorie kosmetiky Expozice Oplachové Bezoplachové 

Laky na nehty Dermální, orální, 
inhalační ✓ ✓ 

Jiné výrobky na líčení očí Dermální ✓ 

Jiné výrobky na líčení obličeje Dermální, orální ✓ ✓ 

Jiné výrobky pro líčení rtů Dermální, orální, 
inhalační ✓ ✓ 

Jiné přípravky pro péči o nehty Dermální ✓ 

Jiné přípravky pro péči o pokožku Dermální ✓ 

Jiné přípravky pro čištění pokožky Dermální ✓ ✓ 

Jiné výrobky pro pokožku Dermální ✓ 

Jiné produkty na opalování a 
samoopalování Dermální ✓ 

Fyzikální produkty epilace Dermální ✓ 

Výrobky pro dočasnou úpravu vlasů Dermální ✓ 

Výrobky s antiperspirační aktivitou Dermální ✓ 

Samoopalovací přípravky Dermální ✓ 

Výrobky pro zesvětlení kůže Dermální ✓ ✓ 

Mýdlové výrobky Dermální ✓ 

Přípravky na ochranu proti slunci Dermální, orální, 
inhalační ✓ ✓ 

Bělidla zubů Orální ✓ ✓ 

Zubní pasty Orální ✓ 

2.3.2 Zinková běloba  

Vlastnosti 

Z chemického hlediska se jedná o oxid zinečnatý – ZnO. Bílý pigment, který má velmi jemné 
částice o velikosti menší než 1 µm. Oxid zinečnatý tvoří průhledné hexagonální krystaly. 
Bělost pigmentu je způsobena rozptylem světla velmi jemných částic. Index lomu je 2,0. 
Krycí schopnost je menší než u titanové běloby. Má dobrou tepelnou a světelnou stabilitu. Je 
rozpustný v kyselinách a zásadách [9,11]. 
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Příprava 

Zinková běloba se dá připravit dvěma způsoby, a to buď mokrou, nebo suchou cestou. Při 
mokré cestě dochází pomocí hydroxidů ke sražení zinečnatých solí. Následnou kalcinací 
vzniká zinková běloba [9,11]. Při suché cestě se zinková ruda praží a čistí při 1000 °C. 
Používají se dva způsoby výroby [15]: 

1. Francouzská nepřímá metoda 

Principem je žíhání zinku, za vysoké teploty v redukčním prostředí. Zinek vstupuje 
do zinečnatých rud, dochází ke kalcinaci rud a páry. Rudy se následně spalují na 
oxid zinečnatý. 

2. Americká přímá metoda 

Při této metodě je výchozím produktem zinková ruda, která je pak převedená na 
páru a následně je oxidována. Neposkytuje však tak čisté produkty jako 
francouzská metoda. 

Využití 

V kosmetice se používá hlavně jako plnidlo, pigment (barvivo), protektivní látka. Používá se 
jako UV filtr v opalovacích krémech, v dekorativní kosmetice se nachází v tekutých pudrech. 
Podrobnější přehled využití zinkové běloby v kosmetických přípravcích, je uveden v tabulce 2. 

Tabulka 2:Využití zinkové běloby [14]

Zinková běloba 

Kategorie kosmetiky Expozice Oplachové Bezoplachové 

Koupelnové / sprchové přípravky Dermální ✓

Přípravky před a po opalování Dermální   ✓

Přípravky pro péči o tělo Dermální ✓ ✓

Korektor Dermální ✓ ✓

Vnější přípravky intimní hygieny Dermální ✓

Vnější přípravky intimní péče Dermální   ✓

Přípravky pro konturování očí Dermální   ✓

Oční stíny Dermální   ✓

Přípravky pro péči o obličej jiné než 
obličejové masky Dermální ✓ ✓

Masky na obličej Dermální, orální ✓ ✓
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Tabulka 2 – pokračování: Využití zinkové běloby [14] 

Zinková běloba 

Kategorie kosmetiky Expozice Oplachové Bezoplachové 

Přípravky na péči o nohy Dermální ✓

Podklady pod make-up Dermální ✓ ✓

Přípravky pro péči o ruce Dermální ✓

Přípravky  pro péči o rty Dermální, orální ✓

Rtěnky Dermální, orální ✓

Jiné přípravky  na líčení obličeje Dermální ✓

Jiné přípravky  na líčení rtů Dermální ✓

Jiné přípravky  pro líčení Dermální ✓

Jiné přípravky pro péči o pokožku Dermální ✓

Jiné přípravky pro čištění pokožky Dermální ✓ ✓

Fyzikální produkty Dermální ✓

Přípravky  s antiperspirační aktivitou Dermální ✓

Péče o pokožku hlavy a vlasové kořínky Dermální ✓

Přípravky na zesvětlení pokožky Dermální ✓

Přípravky na ochranu proti slunci Dermální, orální ✓ ✓

2.3.3 Hydroxid chromitý  

Vlastnosti 

Jasně zelený pigment s chemickým vzorcem Cr2O(OH)4. Má dobrou stabilitu a nižší tónovací 
sílu. 

Příprava 

Pigment je připraven kalcinací bichromátu s kyselinou boritou při 500 °C. Během 
ochlazování se hmota hydrolyzuje vodou, čímž se získává hydrát (rovnice 3). 

6K2Cr2O7 + 16H3BO3 → 24H2O + 9O2 + 12CrBO3 + 4K3BO3

2CrBO3 + 5H2O → Cr2O(OH)4 + 2H3BO3 (3) 
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Využití 

Hlavní využití v dekorativní kosmetice a přípravcích na barvení vlasů [9].

2.3.4 Oxid chromitý  

Vlastnosti 

Chemický vzorec tohoto pigmentu je Cr2O3. Je jedním ze čtyř oxidů chromu. Jedná se 
o amfoterní oxid. Pokud se rozpouští v kyselinách, dává chromité soli, pokud se taví 
v alkáliích, dává oxidy železnato-chromité. V procesu adsorpce je to dobré absorpční 
činidlo [16].  

Jedná se o tmavě zelený pigment, je stabilní a neprůhledný, má malou barvivost a střední 
kryvost. Je velmi stálý vůči chemikáliím a teplotě [17]. 

Příprava 

Může být připraven smícháním alkalického dichromanu se sírou nebo uhlíkatým materiálem, 
viz  rovnice 4. 

3232722 2 OCrCOCOKCOCrK               (4) 

Nebo redukcí chloridem amonným při 1000 °C, (rovnice 5). 

32224722 422 OCrNOHKClClNHOCrK           (5) 

Následně je tavenina vyluhovaná vodou, rozemletá za měkka, oxid chromitý je odfiltrován 
a vykalcinován [17]. 

Využití 

Využití nachází v dekorativní kosmetice, zejména v očních stínech [9]. 

2.3.5 Oxidy železa 

Vlastnosti 

Nejběžnější pigmenty jsou ve formě Fe2O3 červené barvy. Jsou velmi stabilní v kyselém 
a alkalickém prostředí, jsou neprůhledné a mají dobrou krycí mohutnost. Jsou zdravotně 
nezávadné. 

Příprava 

Získávají se kalcinací síranu železnatého při vysokých teplotách. Podle způsobu přípravy 
a technologických podmínek mohou vznikat pigmenty s různými odstíny: 

- hydratací oxidu vzniká žlutý pigment (Fe2O3 · H2O) 

- často se používají podvojné oxidy železa. Nejpoužívanějším je oxid železnato-železitý 
(FeO.Fe2O3), který poskytuje černý nebo hnědočerný pigment. 

Využití 

Používají se ve všech typech kosmetických výrobků, hlavně v dekorativní kosmetice [9,11].
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2.3.6 Manganová violeť 

Vlastnosti 

Jedná se o dvojfosforečnan manganito-amonný – (NH4)2Mn2(P2O7)2. Velikost částic je 2 až 
3 µm. Tento pigment má dobrou světelnou a tepelnou stabilitu, nižší tónovací sílu a je 
nestabilní ve vodě. V kosmetice se používá jen v malém množství, kvůli možným stopám 
těžkých kovů. Povolené limity pro kosmetické suroviny jsou 1 až 3 ppm, a sleduje se zejména 
přítomnost olova, arsenu, kadmia a rtuti.  

Příprava 

Pigment se připravuje zahříváním oxidu manganičitého s dihydrogenfosforečnanem 
amonným a vodou. Následně se přidá kyselina fosforečná a směs se zahřívá až do vzniku 
fialové barvy (rovnice 6). 

OOHOMnPNHPOHPOHNHMnO 2724434242 52222        (6) 

Využití 

Hlavně v dekorativní kosmetice při výrobě očních stínů fialové barvy. Dále se nachází 
v tvářenkách a rtěnkách [9,11]. 

2.3.7 Pruská modř   

Vlastnosti 

Z chemického hlediska se jedná o hexakyanoželeznatan železitý – Fe4[Fe(CN)6]3. Tmavě 
modrý pigment s velice malými částečkami o velikosti 0,01 – 0,02 µm. Nelze je pozorovat 
optickým mikroskopem. Mají index lomu 1,56. Jsou nestabilní vůči zásadám a solím, mají 
nižší světelnou stabilitu a vysokou tónovací sílu. Tyto pigmenty jsou obtížně dispergovatelné. 

Příprava 

Pigment se vyrábí dvěma způsoby: 

1. Přímá metoda – vzniká koloidně disperzní pigment srážením roztoku železité soli 
roztokem hexakyanoželeznatanu draselného. 

2. Nepřímá metoda – vzniká bílý hexakyanoželeznatan železnato-draselný srážením 
roztoku železnaté soli roztokem hexakyanoželeznatanu draselného, dále dochází 
k oxidaci na pruskou modř. 

Využití 

Hlavní využití v dekorativní kosmetice, pří výrobě tvářenek, tužek na oči a očních 
stínů [9,11]. 
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2.3.8 Ultramarin 

Vlastnosti 

Jedná se o sulfosilikát hlinito-sodný – Na8-10(Al6Si6O24)S2-6. Skupina těchto pigmentů se 
pohybuje v barvách od modré k fialové, růžové, a dokonce i zelené. Mají dobrou světelnou 
stabilitu, nižší tónovací sílu a nejsou stabilní vůči kyselinám. 

Příprava 

Směs se kalcinuje při 800 °C až 900 °C po dobu 4 až 5 dní. Odstíny jsou určeny reakčním 
časem, variací vzorců a velikostí částic. Fialové a růžové ultramaríny se získají zpracováním 
ultramarínové modři s kyselinou chlorovodíkovou při 275 °C, odstraněním části sodíku a síry 
z molekuly. 

Využití  

Používá se hlavně v dekorativní kosmetice na oči při výrobě stínů a také v rtěnkách [12]. 

2.4 Charakterizace pigmentů pro použití v kosmetologii 

V kosmetice se používají pigmenty ve formě nanočástic. Nanočástice jsou částice, které jsou 
menší než 100 nm. Existují dvě formy nanočástic: rozpustné a biologicky rozložitelné 
nanoemulze, jako jsou liposomy, a nerozpustné nanopigmenty, jako je oxid titaničitý a oxid 
zinečnatý. Nanoemulze jsou kosmetické přípravky obsahující kapky tukové a vodné fáze, 
redukované na nanometrickou velikost (od 20 do 500 nm), aby se zvýšil obsah olejů při 
zachování průhlednosti vzorků. Používají se k ochraně účinných látek, jako jsou 
vitamíny. Nanoemulze nepřecházejí přes kožní bariéru a jsou zdravotními agenturami 
považovány za bezpečné [18]. Díky své velikosti jsou kineticky stabilní, mají velkou plochu 
povrchu na jednotku objemu, jsou robustní a také se dají upravovat jejich reologické 
vlastnosti. Kromě kosmetiky, nanoemulze nacházejí uplatnění v různých oblastech, jako jsou 
potraviny, léčiva a syntéza materiálů. Navíc slouží jako modelové systémy k pochopení 
koloidních disperzí v nanoměřítku [19].  

Nanopigmenty jsou široce používány na ochranu proti slunečnímu záření [18]. Skládají se 
z ultra jemných částic. Jejich malý tvar umožňuje stabilnější rozptyl, protože gravitační síla je 
zanedbatelná v porovnání s jinými silami, jako jsou například Van der Waalsovy síly [20]. 

Nanopigmenty v kosmetických prostředcích se používají jako UV filtry, protože jsou schopné 
odrážet a rozptylovat UV záření. Mezi povolené nanopigmenty patří oxid titaničitý. Běžně se 
používá v krémech na opalování. Chrání lidskou kůži před poškozením, jako je například 
rakovina kůže způsobená UV zářením [20]. Rovněž bylo prokázáno, že v krémech na 
opalování je nano oxid titaničitý přítomen ve velkých shlucích s velikostí mnohem větší než 
100 nm, což dále zvyšuje absorpci UV záření. Nanopigmenty se tak stále více používají 
k zajištění širokospektrální ochrany před sluncem, včetně záření UVA [18]. Dalšími příklady 
na kosmetickém trhu jsou zpevňující pleťové vody, bronzery, exfoliační peelingy, oční linky, 
přípravky na barvení vlasů a stylingové gely. Oxid hlinitý s funkcí rozptylu světla poskytuje 
hladký efekt vrásčitým oblastem na tváři [20]. Mezi další výhody nanopigmentů patří to, že 
obvykle nezpůsobují kožní nepříznivé vedlejší účinky, jako jsou alergie a podráždění, jako 
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jiné složky opalovacích krémů. Kromě toho nanopigmenty, včetně mikronizovaného oxidu 
titaničitého a oxidu zinečnatého, nezanechávají na pokožce bílý film, ale jsou průhledné, což 
usnadňuje jejich používání a přijímání spotřebiteli. V důsledku toho výrobky obsahující 
nanopigmenty se používají častěji a používají se ve větším množství, čímž se zlepšuje 
ochrana před UVA a UVB [18]. 

Při hodnocení možných zdravotních rizik spojených s nanočásticemi je zásadní zvážit jejich 
možné proniknutí kůží, zejména u nerozpustných nanopigmentů [18]. Vzhledem k velikosti 
nanopigmentů může dojít k translokaci, eventuální akumulaci v sekundárních cílových 
orgánech a k pronikání kožními, respiračními nebo gastrointestinálními bariérami, a proto 
představuje potenciální riziko pro spotřebitele. Studie však prokázaly, že většina nano-TiO2 

obecně zůstává na kůži po aplikaci přípravku, pouze malá část nanočástic pravděpodobně 
pronikne hlouběji do rohové vrstvy epidermis, a tak nedosáhne zárodečných buněk epidermis 
nebo dermis. Další riziko může představovat to, že nano-TiO2 je fotoreaktivní, což znamená, 
že dochází ke zvýšení výskytu reaktivních druhů kyslíku, o nichž je známo, že se podílejí na 
poškození buněk. Tento problém byl vyřešen potažením nanočástic oxidem hlinitým 
(INCI: Alumina). Další výhodou potažení je zlepšení disperze nanočástic TiO2 a jejich 
kompatibilita s jinými složkami v přípravcích na ochranu proti slunečnímu záření. Nano-TiO2

se v kosmetice vždy používá v potažené formě [13].

2.5 Legislativní rámec  

V roce 2009 vešlo v platnost Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 
o kosmetických přípravcích. Veškeré kosmetické přípravky, které jsou dodávané na trh 
Evropské unie, musí splňovat pravidla uvedená v tomto nařízení. Hlavním cílem je zajištění 
vysoké úrovně ochrany lidského zdraví [21]. 

V kosmetice jsou barviva používána především pro barvení kosmetických přípravků. Barviva, 
která jsou nerozpustná v žádné ze složek přípravku, se označují jako pigmenty. 
V kosmetických přípravcích se nachází ve vysokém zastoupení, až 10 %, kvůli tomu jsou na 
tyto látky kladeny i vysoké požadavky. Jedním z nejdůležitějších požadavků je zdravotní 
nezávadnost. 

Každé barvivo má svoje číslo a je označováno symbolem Colour Index (zkráceně CI). Toto 
označení je mezinárodně uznávané pro klasifikaci pigmentů. 

Podle nařízení se pigmenty dělí na 3 skupiny: povolené, povolené s omezením, nepovolené. 
Je tam také přesně uveden účel použití konkrétního pigmentu [21]. 

2.5.1 Pigmenty a barviva povolené pro použití do kosmetických přípravků 

Do této kategorie patří celkem 153 barviv, které jsou povolená v kosmetických přípravcích. 
Níže (tab. 3 a tab. 4) jsou uvedené příklady povolených pigmentů, jejích CI a u některých 
možné omezení. Byly zvolené dva druhy pigmentů, a to bílé a žluté. Tyhle pigmenty jsou 
vybrané proto, že tato diplomová práce je v experimentální části zaměřena právě na bílé 
a žluté pigmenty.
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Tabulka 3: Povolené bílé pigmenty a barviva do kosmetických přípravků

Barva Chemický vzorec CI Omezení 

Bílá 

2-Amino-1,7-dihydro-6H-purin-6-on 75170 – 

Hliník 77000 – 

Hydroxidsíran hlinitý 77002 – 

Přírodní hydratovaný křemičitan 
hlinitý, Al2O3.2SiO2.2H2O, obsahující 
jako nečistoty vápník, hořčík nebo 
uhličitany železa, hydroxid železitý, 
křemičitý písek, slídu apod. 

77004 – 

Síran barnatý 77120 – 

Chloridoxid bismutitý 77163 – 

Uhličitan vápenatý 77220 – 

Síran vápenatý 77231 – 

Uhličitan hořečnatý 77713 – 

Stříbro 77820 – 

Oxid titaničitý 77891 – 

Oxid zinečnatý 77947 

Nepoužívat 
v aplikacích, jež 

mohou vést 
k expozici plic 

konečného uživatele 
při vdechování. 

Stearáty hliníku, zinku, hořčíku a 
vápníku 

Aluminum stearate, 
Zinc stearate, 

Magnesium stearate, 
Calcium stearate

– 
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Tabulka 4: Povolené žluté pigmenty a barviva do kosmetických přípravků 

Barva Chemický vzorec CI Omezení 

Žlutá 

5,7-Dinitro-8-oxidonaftalen-2-
sulfonát disodný a jeho 
nerozpustná mořidla, soli a 
pigmenty s baryem, stronciem 
nebo zirkonem 

10316 Nepoužívat v přípravcích na oči 

2-[(4-Methyl-2-nitrofenyl)azo]-3-
oxo-N-fenylbutyramid 11680 Nepoužívat v přípravcích 

aplikovaných na sliznice 

2-[(4-Chlor-2-nitrofenyl)azo]-N-
(2-chlorfenyl)-3-oxobutyramid 11710 Nepoužívat v přípravcích 

aplikovaných na sliznice 

2,4-Dihydro-5-methyl-2-fenyl-4-
(fenylazo)-3H-pyrazol-3-on 12700 Přípravky, které se oplachují 

2-Amino-5-[(4-
sulfonatfenyl)azo]benzensulfonát 
disodný 

13015 – 

6-Hydroxy-5-[(4-
sulfonatofenyl)azo]naftalen-2-
sulfonát disodný a jeho 
nerozpustná mořidla, soli a 
pigmenty s baryem, stronciem 
nebo zirkonem 

15985 – 

bis[2-[(4,5-Dihydro-3-methyl-5-
oxo-1-fenyl-1H-pyrazol-4-
yl)azo]benzoatochromitý komplex

18690 Přípravky, které se oplachují 

4-[3-Hydroxy-5-methyl-4-
(fenylazo)pyrazol-2-
yl]benzensulfonát sodný 

18820 Přípravky, které se oplachují 

2,5-Dichlor-4-[5-hydroxy-3-
methyl-4-(sulfofenyl)azo]pyrazol-
1-yl]benzensulfonát disodný 

18965 – 

5-Hydroxy-1-(4-sulfofenyl)-4-[(4-
sulfofenyl)azo]pyrazol-3-
karboxylát trisodný a jeho 
nerozpustná mořidla, soli a 
pigmenty s baryem, stronciem 
nebo zirkonem 

19140 – 
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Tabulka 4 – pokračování: Povolené žluté pigmenty a barviva do kosmetických přípravků 

Barva Chemický vzorec CI Druh výrobku Jiné 

Žlutá 

N,N'-(3,3'-Dimethyl[1,1'-
bifenyl]-4,4'-diyl)bis[2-[(2,4-

dichlorofenyl)azo]-3-
oxobutyramid] 

20040 Přípravky, které 
se oplachují 

Nejvyšší 
koncentrace 3,3'-

dimethylbenzidinu 
v barvivu: 5 ppm 

2,2'-[[3,3'-Dichlor (1,1'-
bifenyl)-4,4'-

diyl]bis(azo)]bis[N-(2,4-
dimethylfenyl)-3-

oxobutyramid] 

21100 Přípravky, které 
se oplachují 

Nejvyšší 
koncentrace 3,3'-

dimethylbenzidinu 
v barvivu: 5 ppm 

2,2'-[[3,3'-Dichlor(1,1'-
bifenyl)-4,4'-

diyl]bis(azo)]bis[N-(4-chlor-
2,5-dimethoxyfenyl)-3-

oxobutyramid] 

21108 Přípravky, které 
se oplachují 

Nejvyšší 
koncentrace 3,3'-

dimethylbenzidinu 
v barvivu: 5 ppm 

2,2'-[Cyklohexylidenbis[(2-
methyl-4,1-fenylen)azo]]bis[4-

cyklohexylfenol] 
21230 

Nepoužívat v 
přípravcích 

aplikovaných na 
sliznice 

– 

2-(3-Oxo-6-oxidoxanthen-9-
yl)benzoát disodný 45350 

Nejvyšší 
koncentrace 
v přípravku 
připraveném 

k použití – 6 % 

Produkt reakce 1,3-
dihydrobenzofuran-1,3-dionu s 

methylchinolinem a 
chinolinem 

47000 

Nepoužívat v 
přípravcích 

aplikovaných na 
sliznice. 

– 

2-(Chinolinyl)-1H-inden-
1,3(2H)-dion-sulfonát, sodné 

soli 
47005 – 

8,8'-Diapo-Ψ,-Ψ karotendiová 
kyselina 75100 – 

Žluť na bázi oxidů a hydroxidů 
železa 77492 – 
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2.5.2 Pigmenty a barviva povolené s omezením pro použití do kosmetických přípravků 

Do této kategorie patří celkem 255 chemických látek, které mohou být obsaženy 
v kosmetických přípravcích, ale pouze v případě dodržení určitých stanovených omezení. 
Mezi těmito látkami je obsažen pigment, uvedený v tabulce 5.
Tabulka 5: Látky povolené s omezením 

Chemický název  
Název v seznamu 

přísad podle společné 
nomenklatury 

Druh výrobku

Nejvyšší 
koncentrace 
v přípravku 
připraveném 

k použití 

3-Hydroxy-4-[(E)-(4-
methyl-2-

sulfonatofenyl)diazenyl]-2-
naftoát disodný 

Pigment Red 57 

Látka k barvení 
vlasů 

v neoxidačních 
přípravcích 

k barvení vlasů

0,40 % 

2.5.3 Pigmenty a barviva nepovolené pro použití do kosmetických přípravků 

Do této kategorie patří celkem 1328 chemických látek, které jsou zakázané v kosmetických 
přípravcích, některé z dotčených pigmentů a barviv jsou uvedené v tabulce 6. Nepovolené 
látky najdeme v Příloze II Nařízení (ES) č. 1223/2009. Vztahuje se k tomu referenční číslo, 
které značí číslo řádku, kde se nachází konkrétní barvivo nebo pigment. 
Tabulka 6: Barviva a pigmenty nepovolené pro použití v kosmetice 

Referenční 
číslo Chemický název 

46 Barnaté soli, s výjimkou sulfidu barnatého, a síranu barnatého, mořidel, solí 
a pigmentů připravených z barviv uvedených v příloze IV 

376 4-Methoxybenzen-1,3-diamin (2,4-diaminoanisol – CI 76050) a jeho soli 

378 Barvivo CI 12140 

379 Barvivo CI 26105 (Solvent Red 24) 

380 

Barvivo CI 42555 (Basic Violet 3)  

Barvivo CI 42555:1  

Barvivo CI 42555:2 

386 
Barvivo CI 42640 (N-[4-((4-dimethylaminofenyl){4-[N-ethyl-N-(3- 
sulfonatobenzyl)amino]fenyl}methyliden)cyklohexa-2,5-dien-1-yliden]- N-
ethyl-N-(3-sulfonatobenzyl)amonium, sodná sůl) 
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Tabulka 6 - pokračování: Barviva a pigmenty nepovolené pro použití v kosmetice 

Referenční 
číslo Chemický název 

387 Barvivo CI 13065 
388 Barvivo CI 42535 (Basic Violet 1) 
389 Barvivo CI 61554 (Solvent Blue 35) 

391 
Zirkon a jeho sloučeniny, s výjimkou látek uvedených pod referenčním 
číslem 50 v příloze III a mořidel, solí nebo pigmentů se zirkonem 
připravených z barviv uvedených v příloze IV 

397 Barvivo CI 12075 (Pigment Orange 5) a jeho mořidla, pigmenty a soli 
398 Barvivo CI 45170 a CI 45170:1 (Basic Violet 10) 
398 Barvivo CI 45170 a CI 45170:1 (Basic Violet 10) 
401 Barvivo CI 15585 
1107 Žluť CI Solvent Yellow 14 

2.6 Technologická specifika  

Technologie zapracování pigmentů do přípravků dekorativní kosmetiky se mezi jednotlivými 
výrobci mohou lišit a vybraná specifika bývají často součástí výrobního tajemství. Pigmenty 
studované v experimentální části této práce jsou průmyslovým partnerem využívány hlavně 
do pleťových make-upů na lipofilní bázi.  

Jednotlivé pigmenty jsou dodávané externími firmami ve formě prášku. Před zapracováním 
do kosmetického přípravku prochází vstupní kontrolou, která je prováděna kvalifikovanou 
osobou. 

Kontrola zahrnuje porovnávání vzorku pigmentu se standardem, a to pouze senzoricky. 
Vzorek se nanese špachtlí na bílý papír, vedle se nanese standard, a porovnává se barevnost 
pod zářivkou, napodobující standardizované denní světlo. V této výrobní firmě se pigmenty 
dále nijak nezpracovávají. Po vstupní kontrole se pigmenty zapracovávají do báze make-upů 
ve velkém kotli, kde dochází k homogenizaci všech složek přípravku.  Podle požadovaného 
odstínu make-upů se přidává určité procento pigmentů. Pro světlejší odstíny se přidává více 
bílého pigmentu, jako je titanová běloba (cca 97 %) a zbytek tvoří pigmenty žluté, červené a 
černé. Do tmavších odstínů se naopak přidává víc žlutého pigmentu. Celkový podíl pigmentů 
ve finálním výrobku je přibližně 50 %. 

Během procesu homogenizace jsou průběžně odebírány vzorky směsi a je kontrolován odstín 
vyráběného make-upu. Kontrola probíhá opět senzoricky, několika kvalifikovanými 
hodnotiteli, a to nanesením standardu a vzorku na část pokožky předloktí. Pokud by po 
homogenizaci odstín make-upů neodpovídal požadovanému odstínu, jsou přidávány pigmenty 
v závislosti, zda je požadován světlejší nebo tmavší odstín. 
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2.7 Přehled metod pro charakterizaci kosmetických pigmentů 

Pigmenty lze charakterizovat buď z pohledu morfologie a velikosti částic, nebo z pohledu 
chemického složení. Podle toho jsou následně metody rozdělené do dvou skupin. 

2.7.1 Techniky pro stanovení morfologie a velikosti částic 

2.7.1.1 Polarizační mikroskopie 

Polarizační mikroskop (obr. 3) je možné používat k identifikaci pigmentů. Jedná se 
o nejjednodušší a nejdostupnější způsob [11].  

Mikroskopie s polarizovaným světlem se používá pro měření opticky anizotropních materiálů 
v procházejícím nebo odraženém světle, pro jejich následnou kvantitativní nebo kvalitativní 
charakterizaci a identifikaci. Konvenční světelný mikroskop lze převést na polarizační 
mikroskop umístěním dvou polarizačních prvků do optického systému. První polarizátor je 
umístěn mezi zdrojem světla a rovinou objektu a převádí nepolarizované světlo na rovinné 
nebo lineárně polarizované světlo. Druhý polarizátor (analyzátor), který je obvykle otočný, je 
umístěn mezi objektivem a okulárem. Měření je založeno na vlastnosti opticky aktivních látek 
stáčet rovinu polarizovaného světla, které vzniká průchodem přes polarizační filtr světelného 
mikroskopu [22]. Pro většinu aplikací jsou dva polarizační prvky „zkřížené“, to znamená, že 
polarizační směr analyzátoru je kolmý na směr polarizátoru, tudíž neprochází žádné světlo. 
Pokud se vloží vzorek vykazující dvojlom, dojde ke vniku světla mezi polarizátory 
a rozsvícení zorného pole [22]. 

¨ 
Obr. 3:Polarizační mikroskop [23] 

Pomocí tohoto mikroskopu můžeme určit jednak morfologické, jednak optické vlastnosti. 
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Morfologické vlastnosti 

Mezi morfologické vlastnosti, které se dají stanovit pomoci polarizačního mikroskopu, patří 
následující parametry [11]: 

Homogenita – určuje, zda je použit jeden pigment nebo směs pigmentů. Umožňuje rozlišit 
přírodní a syntetické pigmenty. 

Velikost částic – založená na měření průměru částic. Pro měření velikosti velmi jemných 
částic se používá elektronový mikroskop. 

Tvar částic – pigmenty mohou mít různé tvary, např.: zrna, vločky, sloupcové, jehličkové, 
destičkové a vláknité. 

Charakter povrchu – povrch pigmentů může být jednak drsný, který je nepravidelný, 
a jednak hladký. 

Agregáty – mohou se tvořit agregáty různého typu, např.: dendrity – 2D struktura; sférolity – 
3D struktura; hvězdicové agregáty – 2D verze sférolitu; globulární – kulovité. 

Krystalický tvar – nejužitečnější vlastnost pro identifikaci pigmentů. Ty mohou být kubické, 
trigonální, hexagonální, rombické, monoklinické a triklinické. 

Optické vlastnosti 

V závislosti na šíření světelného paprsku se látky dělí na izotropní, kde se světlo šíří ve všech 
směrech stejnou rychlostí, a anizotropní, kde rychlost světla závisí na směru měření. Mezi 
optické vlastnosti patří [11]: 

Propustnost světla – látky mohou být buď transparentní: propouští světlo, translucentní: 
propouští slabé světlo, neprůhledné: nepropouští světlo a opakní: neprůsvitné i v tenkých 
vrstvách. 

Barva – ke zbarvení částic dochází kvůli intenzivní absorpci části viditelného světla. Intenzita 
zbarvení závisí na tloušťce vrstvy, velikosti, absorpční charakteristice a agregačním stavu 
částice. 

Index lomu – jedná se o poměr rychlosti světla ve vakuu k rychlosti světla v měřeném 
prostředí. Podle indexu lomu se látky dělí na opticky husté, kdy index lomu látky je vyšší, 
a tím se v ní světlo šíří pomaleji, nebo opticky řídké látky. Izotropní látky mají jeden index 
lomu. Anizotropní látky mají více hodnot indexů lomu. 

Optický charakter – pomocí tohoto parametru lze určit, zda je krystal jednoosý nebo 
dvojosý. Jednoosé látky jsou takové, kde je rychlost světla procházejícího ve směru vedlejšího 
paprsku větší nebo menší než ve směru řádného paprsku. Pokud je řádný paprsek rychlejší, 
jedná se o opticky pozitivní látky. Jsou to například křemeny nebo chalcedony. Když je 
rychlejší vedlejší paprsek, krystal je opticky negativní. Je to například vápenec, mastek, 
goethit, hematit. 
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2.7.1.2 Optická mikroskopie 

Optický (nebo světelný) mikroskop je nástroj, který zvětšuje strukturu pozorovaného objektu. 
Objekty mohou být zobrazené buď procházejícím, nebo odraženým světlem. Jedná se 
o nejrozšířenější nástroj ve vědeckém výzkumu, používaný v různých oborech a aplikacích 
včetně mineralogie, chemie, biologie, medicíny, částicové analýzy a forenzních věd. 
Nejzákladnějším typem je jednoduchý mikroskop, který má jednu čočku. Složený mikroskop 
sestává ze čtyř komponent: světelného zdroje, kondenzační čočky, objektivu a okuláru. 
Kondenzátor shromažďuje paprsky světla ze světelného zdroje, který je zaostřen na vzorek. 
Objektiv, který je nejblíže ke vzorku, tvoří skutečný obraz v mezilehlé obrazové rovině. Tento 
skutečný obraz je dále zvětšen pomocí okuláru a je vytvořen konečný obraz [24]. 

2.7.1.3 Laserová difrakční spektrometrie  

Jedná se o moderní techniku na určování velikosti částic. Na rozdíl od jiných optických 
technik nevyžaduje LDS postupné měření jednotlivých částic, aby se dosáhlo distribuce 
velikosti. Místo toho je analyzována interakce mezi světlem a všemi osvětlenými částicemi. 
Analýza je rychlá a umožňuje on-line měření. Tato technika je zvláště užitečná při studiu 
agregace a disperzí [25].  

Princip: kulové částice stejné velikosti jsou vystaveny koherentnímu paprsku rovnoběžného 
monochromatického světla. Světlo rozptýlené ve stejných úhlech je také rovnoběžné, a proto 
je zaostřeno objektivem na jeden konkrétní bod v detekční rovině [25]. Intenzita 
detekovaného signálu je určena třemi procesy: rozptylem, difrakcí a absorpcí. Rozptýlené 
světlo sestává z odražené a lomené vlny a je ovlivněno tvarem, velikostí a složením částic. 
Difrakční světlo vychází z okrajových jevů a je závislé pouze na geometrickém průřezu 
částice. Difrakce je tedy nezávislá na složení a refrakčních vlastnostech. K absorpci dochází 
tehdy, když je světlo přeměněno na jiné formy energie interakcí s částicemi. Absorpce je 
ovlivněna jak velikostí částic, tak i složením [26].

2.7.1.4 Dynamický rozptyl světla 

Dynamický rozptyl světla (DLS) je neinvazivní technika, schopná měřit velikost částic 
v submikronové oblasti. Principem je měření rozptýleného světla z laserového zdroje. Tato 
metoda umožňuje vypočítat velikost a distribuci velikosti částic pomocí časové autokorelační 
funkce rozptýleného světelného signálu v čase [27]. Jedná se o relativně jednoduchou 
a rychlou metodu. Měření trvá od několika sekund do několika minut. Analýza vyžaduje malé 
množství vzorku. Přístroj dokáže měřit částice v rozsahu od několika nanometrů až do 1-2 
mikrometrů. Nevýhodou je čištění měřící kyvety, kde nesmí zůstat žádný prach ani bubliny, 
jinak může dojít k narušení signálu při měření. 

Tuto metodu lze využít pro stanovení velikosti částic různých emulzí, suspenzí, micel, 
liposomů, pigmentů atd. [28]. 
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2.7.1.5 Elektronová mikroskopie 

Mikroskop je optický systém, který transformuje objekt na obraz. Obvykle obraz je mnohem 
větší než objekt, který ho zvětšuje, a existuje mnoho způsobů, jak toho lze dosáhnout [29]. 
Elektronová mikroskopie je technologie pro zkoumání extrémně jemných detailů nebo 
ultrastruktury biologických vzorků. Tato metodika otevřela pro lidské oko zcela nový pohled 
na biologickou ultrastrukturu. Složité dílčí složky buňky, jako jsou organely, byly jasně 
vizualizovány a biochemické aktivity byly propojeny s každou strukturou. Díky 
elektronovému mikroskopu se podařilo zachytit patogenní mikroorganismy a viry. 
Jednoduché struktury těchto infekčních podjednotek poskytly první krok k jejich uspořádání 
do hlavních taxonomických kategorií. Pomocí elektronové mikroskopie bylo objasněno 
i strukturální uspořádání DNA do chromozomu. Elektronová mikroskopie se běžně používá 
jako nástroj v různých oblastech, jako jsou anatomie, antropologie, biochemie, buněčná 
biologie, soudní lékařství, mikrobiologie, imunologie, patologie, fyziologie, biologie rostlin, 
toxikologie, zoologie a analýza struktury materiálů [30]. 

Jsou dva základní typy elektronové mikroskopie: rastrovací elektronová mikroskopie (SEM), 
pro prohlížení povrchů hromadných vzorků, a transmisní elektronová mikroskopie (TEM), 
pro zkoumání vnitřních i vnějších rysů extrémně tenkých vzorků. Rozdíly ve stavbě 
jednotlivých typů jsou znázorněné na obrázku 4. Rastrovací elektronový mikroskop je tak 
pojmenován proto, že jemná elektronová sonda skenuje povrch vzorku tak, aby se vytvořil 
obraz s trojrozměrným efektem. V transmisním elektronovém mikroskopu jsou elektrony 
přenášeny vzorkem a výsledkem je dvourozměrný obraz vnitřku buněk. Ačkoli tyto nástroje 
fungují zcela odlišným způsobem, k vytváření obrázků používají jak zrychlené elektrony, tak 
i elektromagnetické čočky. Oba typy elektronového mikroskopu vyžadují vysoké vakuum, 
aby elektrony s malou hmotností mohly putovat tubusem mikroskopu, aniž by byly 
rozptylovány molekulami vzduchu. Obraz se digitalizuje pomocí počítačové obrazovky [30]. 

Obr. 4:Rozdíl mezi TEM a SEM [31] 
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TEM – Transmisní elektronová mikroskopie 

Tento typ mikroskopu snímá vnitřní strukturu pevných látek a umožňuje přístup 
k mikrostrukturálním nebo ultrastrukturálním detailům, které nejsou pro lidské oko viditelné. 
V obou případech lze vytvořit několik různých typů obrazů [29]. 

Princip: Konvenční transmisní elektronový mikroskop generuje svazek elektronů 
v elektronovém děle, obvykle zahříváním wolframového vlákna a působením vysokého napětí 
se záporným potenciálem řádově -75 kV. Teplo a záporné vysoké napětí způsobují 
vypuzování valenčních elektronů wolframu poblíž špičky vlákna ve tvaru písmene V. Vysoce 
negativní, pohárovité zařízení, které se nazývá štít, tlačí elektrony do oblaku poblíž špičky 
vlákna. Otvor ve štítu umožňuje, aby některé elektrony vystoupily směrem k anodové desce. 
Elektrony, které se pohybují přibližně poloviční rychlostí světla, vstupují do magnetických 
polí první a druhé kondenzátorové čočky, které elektrony zaostřují na vzorek. Čočky 
v elektronových mikroskopech jsou vinutí měděnými dráty nebo solenoidy, které generují 
magnetické pole. Když elektrony vstoupí do magnetických polí čoček kondenzátoru, zaostří 
na určité vzdálenosti nebo ohniskové vzdálenosti od čočky. Úpravou proudu protékající 
cívkou kondenzátorové čočky se ohnisková vzdálenost nastaví tak, aby elektrony osvětlovaly 
vzorek v testované oblasti v TEM. Poté, co elektrony dopadnou na vzorek, jsou vychýleny do 
různých úhlů, v závislosti na koncentraci vzorků. V oblastech velké koncentrace se elektrony 
vychylují do takové míry, že jsou odstraněny z optické osy mikroskopu, takové oblasti pak 
vypadají tmavě. Oblasti, které mají menší hmotnost, a tak rozptylují elektrony do menších 
úhlů, se na obrazovce zobrazují jasněji. V důsledku rozptylu elektronů vzorkem se v čočce 
objektivu vytvoří vysoce detailní obraz. Tento obraz je pak dále zvětšen až miliónkrát 
zbývajícími třemi až čtyřmi čočkami TEM. I když se každá čočka může zvětšit pouze 100krát 
nebo méně, konečné zvětšení je výsledkem všech čoček, a může rychle dosáhnout vysokých 
zvětšení [30]. 

SEM – Skenovací elektronová mikroskopie 

Na nejjednodušší úrovni SEM poskytuje obrazy vnější morfologie, které se svým vzhledem 
podobá obrazům vytvořeným okem [29].  

Princip: Elektronové dělo a čočky v rastrovacím elektronovém mikroskopu jsou téměř totožné 
s TEM. Avšak místo toho, aby vytvářely obraz, zaostřují čočky SEM paprsek elektronů na 
velmi malé místo na vzorku. Každá ze tří kondenzátorových čoček zmenšuje elektronový 
svazek postupně. Když paprsek elektronů zasáhne vzorek, způsobí vypuštění sekundárních 
elektronů s nízkou energií z povrchu vzorku. Sekundární elektrony zprostředkovávají 
informace o povrchu vzorku a používají se ke generování obrazu. Na rozdíl od TEM, který 
osvětluje zkoumanou oblast vzorku jediným velkým bodem, SEM naskenuje malou část 
elektronů přes vzorek. V každém bodě, kde elektronový paprsek SEM dopadne na vzorek, 
bude generováno různé množství sekundárních elektronů, v závislosti především na 
topografii, úhlu vstupu paprsku do vzorku a tloušťka vyvýšených částí vzorku. Sekundární 
elektrony jsou silně přitahovány k detektoru, který má kladné vysoké napětí kolem 12 kV. 
Když sekundární elektrony narazí na fosforeskující povlak na detektoru, vytvoří se záblesk 
světla, který se pohybuje po světlovodu a do fotonásobiče, kde jsou fotony převedeny na 
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fotoelektrony a zesílen slabý signál. Oblasti vzorku, které generují velké množství 
sekundárních elektronů, se při pohledu na displej SEM zobrazují velmi jasně, zatímco oblasti 
s malým počtem elektronů jsou tmavé. Pro každý bod na vzorku je na pozorovací obrazovce 
odpovídající bod, jehož jas závisí na počtu sekundárních elektronů generovaných 
vzorkem [30]. 

2.7.1.6 Sedimentace  

Jedná se o separační metodu. Principem je usměrněný pohyb částic v gravitačním poli. Může 
vést k úplnému usazení částic nebo k jejich rovnoměrnému rozdělení podle velikosti. Velké 
částice se usazují mnohem rychleji než částice malé. Vlivem gravitace se částice zpočátku 
pohybuje zrychleně, neboť při malých rychlostech převyšuje gravitační síla sílu tření. Se 
zrychlováním pohybu úměrně vzrůstá i třecí síla a v určitém okamžiku se obě síly vyrovnají 
a částice se začínají pohybovat konstantní rychlostí. Pro rychlejší sedimentaci se dá použít 
odstředivé pole [32]. Na obrázku 5 je zobrazená časová závislost koncentrace 
v sedimentujícím systému. V hloubce h jsou znázorněné postupně čtyři poklesy koncentrace, 
které odpovídají úplné sedimentaci jednotlivých frakcí od nejhrubší po nejjemnější. 

Obr. 5: Sedimentace [33] 

2.7.2 Techniky stanovení chemického složení 

Mezi analytické metody na stanovení chemického složení látek patří rentgenová fluorescenční 
spektrometrie a rentgenová difrakční analýza, které jsou popsané níže. Dále k charakterizaci 
pigmentů se používají další metody, jako jsou atomová absorpční spektroskopie a indukčně 
vázané plazma. 

2.7.2.1 Rentgenová fluorescenční spektrometrie 

Rentgenový fluorescenční spektrometr je přístroj používaný pro rutinní, relativně 
nedestruktivní chemické analýzy. Jedná se o snadnou, stabilní analýzu, s nízkými náklady na 
přípravu vzorků. Díky tomu tato metoda je jednou z nejpoužívanějších metod pro analýzu 
hornin, kovů a jiných převážně anorganických minerálů. 

Analýza hlavních a stopových prvků v geologických materiálech rentgenovou fluorescencí je 
umožněna chováním atomů, když interagují s RTG zářením. Když jsou materiály excitovány 
vysokou energií a krátkou vlnovou délkou, mohou se ionizovat. Pokud je energie záření 
dostatečná k uvolnění pevně drženého vnitřního elektronu, atom se stane nestabilním a 
chybějící elektron nahradí vnější elektron. Když k tomu dojde, uvolní se energie díky snížené 
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vazebné energii vnitřního orbitalu elektronů ve srovnání s vnější. Vyzařované záření má nižší 
energii než primární dopadající rentgenové paprsky a nazývá se fluorescenční záření. Protože 
energie emitovaného fotonu je charakteristická pro přechod mezi specifickými elektronovými 
orbitaly v konkrétním prvku, výsledné fluorescenční rentgenové záření může být použité 
k detekci četnosti prvků, které jsou přítomny ve vzorku [34].  

2.7.2.2 Rentgenová difrakční analýza 

Jedná se o rychlou analytickou nedestruktivní metodu, která se primárně používá pro fázovou 
identifikaci krystalického materiálu. 

Rentgenová difrakce je založena na konstruktivní interferenci monochromatických 
rentgenových paprsků a krystalického vzorku. Tyto rentgenové paprsky jsou generovány 
trubicí s katodovým paprskem, filtrovány za vzniku monochromatického záření, kolimovány 
za účelem koncentrace a směřovány ke vzorku. Rentgenová difrakční analýza se řídí 
Braggovým zákonem (rovnice 7). 

n  = 2dsinθ                  (7)

n je celé číslo související s řádem difrakce, je vlnová délka elektromagnetického záření, d je 
vzdálenost mřížky v krystalickém vzorku a θ je difrakční úhel. 

Při splnění Braggovy podmínky, dochází k interferenci monochromatického rentgenového 
záření na krystalu a vznikají difrakční paprsky, které jsou pak detekovány a zpracovány. 
Konverze difrakčních píků na vzdálenosti d umožňuje identifikaci látky, protože každá látka 
má sadu jedinečných vzdálenosti d. Typicky se toho dosáhne porovnáním mezer d se 
standardními referenčními vzorky. Všechny difrakční metody jsou založeny na generování 
rentgenového záření v rentgenové trubici. Tyto rentgenové paprsky jsou zaměřeny na vzorek 
a jsou zachyceny difrakční paprsky. Klíčovou součástí veškeré difrakce je úhel mezi 
dopadajícím a difrakčním paprskem. Výsledkem XRD analýzy je difraktogram, což je křivka 
závislosti intenzity záření na difrakčním úhlu. Pomocí difraktogramu lze určit krystalické 
složení měřeného vzorku a jeho mikrostrukturu. 

Rentgenová difrakce se nejčastěji používá pro identifikaci neznámých krystalických materiálů 
(např. minerálů, anorganických sloučenin). Stanovení neznámých pevných látek je 
rozhodující pro studium geologie, environmentálních věd, materiálových věd, inženýrství 
a biologie [35]. 
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Účelem praktické části je vhodně charakterizovat vybrané pigmenty, které se používají při 
výrobě make-upů. Pro charakterizaci byly zvolené různé metody a přístroje analyzující 
prvkové složení, fázové složení, morfologii a velikost částic a barvu.  

3.1 Použité chemikálie 

- Destilovaná voda, FCH VUT, Česká republika 

- Ethanol 96%, Penta, Česká republika 

3.2 Použité přístroje a vybavení 

Běžné laboratorní vybavení 

- Ruční rentgenový fluorescenční analyzátor VANTRA VCR 

Obr. 6: Přístroj VANTRA VCR [36] 

- Přístroj pro rentgenovou práškovou difrakční analýzu Empyrean, od firmy Panalytical  

Obr. 7: Přístroj Empyrean [37] 
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- Kolorimetr Datacolor SF 600 Plus CT colorimeter 

Obr. 8: Přístroj Datacolor SF 600 Plus CT colorimeter

- Zetasizer Nano ZS, od firmy Malvern Instruments 

Obr. 9: Přístroj Zetasizer Nano ZS [38] 

- Rastrovací elektronový mikroskop JEOL JSM–7600F 

Obr. 10: Přístroj JEOL JSM-7600F [39] 
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3.3 Materiál 

Ke stanovení bylo použito pět vzorků. Jedná se o různé druhy pigmentů. Dodavatelem je 
průmyslový partner. 

3.4 Metody a postup práce 

Cílem této diplomové práce je charakterizovat vybrané pigmenty pomocí různých 
analytických metod. 

Jako první byla provedená základní charakteristika vzorků. Následně byly provedené analýzy 
na stanovení chemického složení a barevnosti. Nakonec bylo provedeno stanovení velikosti 
částic a morfologii. 

3.4.1 Základní charakteristika 

Na začátku byla provedena senzorická analýza, která zahrnuje popis a vzhled všech pěti 
pigmentů. 

Pro účely diplomové práce bylo poskytnuto firmou pět komerčně dostupných pigmentů 
označených pouze čísly. 

Název: Pigment 1 (obr. 11) 

Vzhled: Bílý prášek 

Číslo šarže: P4RGGX 

Obr. 11: Pigment 1 
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Název: Pigment 2 (obr. 12) 

Vzhled: Bílý prášek 

Číslo šarže: P6PGGB 

Obr. 12: Pigment 2 

Název: Pigment 4 (obr. 13) 

Vzhled: Žlutý prášek 

Číslo šarže: 027503 

Obr. 13: Pigment 4 
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Název: Pigment 5 (obr. 14) 

Vzhled: Žlutý prášek 

Číslo šarže: 097691 

Obr. 14: Pigment 5 

Název: Pigment 12 (obr. 15) 

Vzhled: Žlutý prášek 

Číslo šarže: 1087547 

Obr. 15: Pigment 12 

Celkem byly použity dva pigmenty bílé barvy a tři pigmenty žluté barvy. Pigmenty titanové 
běloby obsahují navíc přídatné látky, jako jsou oxid hlinitý a glycerol [41].
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3.4.2 Prvkové složení 

Prvkové složení pigmentů bylo charakterizováno pomocí rentgenové fluorescenční analýzy 
(obr. 6). Měření se provádělo za atmosférického tlaku. Přístroj dokáže identifikovat prvky 
počínaje hořčíkem. 

Množství pigmentu se vložilo do plastové nádobky tak, aby vzorek pokryl její dno. Nádobka 
se zakryla průhlednou folii, vložila se do přístroje a spustilo se měření. Přístroj vyhodnotil 
prvky, které jsou obsažené v daném vzorku. 

3.4.3 Fázové složení 

Fázové složení analyzovaných pigmentů bylo zkoumáno pomocí rentgenové práškové 
difrakční analýzy (obr. 7). Jde o semikvantitativní analýzu, lze tedy vzájemně porovnávat 
zastoupení jednotlivých sloučenin, případně krystalografických modifikací. 

Malé množství vzorku bylo naneseno na měřenou plochu a vložilo se do přístroje. Měření 
probíhalo pod úhlem 5° až 90°. Přístroj rozpoznává pouze krystalickou strukturu, tzn. amorfní 
strukturu nerozpozná. Výsledná struktura byla porovnána s databází a vybrala se nejvyšší 
shoda. 

3.4.4 Barva 

Další vlastnost, na kterou je zaměřená tato práce, je barevnost jednotlivých pigmentů.  

Nejprve byla provedena kalibrace přístroje (obr. 8), za využití dlaždiček se základními 
barvami. Jako standard byl použit síran barnatý, jedná se bílý prášek s vysokou stabilitou, 
který má hodnotu bělosti 99,36. U každého vzorku se měřil jas, bělost a žluť. Bělost a žluť 
jsou bezrozměrná čísla. 

Ze vzorku byla vytvořena tableta pomocí lisu. Každé měření probíhalo 6krát. Výsledky byly 
vynesené do sloupcových grafů, znázorňujících číslo měření a příslušnou měřenou hodnotu. 

3.4.5 Velikost částic 

Další část je zaměřena na stanovení velikosti částic metodou DLS (obr. 9). Jedná se o přístroj, 
který umožňuje analýzu velikosti nanočástic s vysokým rozlišením v suspenzích a emulzích 
s vysokou koncentrací s minimální přípravou vzorku. 

Z každého pigmentu byly připravené disperze ve vodě, o různých koncentracích, které byly 
nejvhodnější pro měření. Měřilo se přímo, bez filtrace. Měření probíhalo celkem 3x. 
Z výsledků měření byly vytvořené grafy. 

3.4.6 Morfologie 

Morfologie a velikost částic byla dále studována pomocí rastrovacího elektronového 
mikroskopu (obr. 10). Vzorky byly naneseny na mosaznou podložku a byly snímkovány za 
pomocí detekce sekundárních elektronů při zvětšení až 100 000x při urychlovacím 
napětí 1 kV. 
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3.5 Statistické zpracování výsledků 
Pro každé stanovení barevnosti bylo provedeno 6 měření, pro stanovení velikosti částic 
metodou DLS byla provedena 3 měření a výsledek je uveden jako průměrná hodnota těchto 
měření. V programu MS EXCEL byla vypočítána směrodatná odchylka pomocí funkce 
SMODCH.VÝBĚR.S. Tato hodnota spolu s průměrnou hodnotou je uvedena ve výsledcích. 
Hodnota nejistoty měření byla také pro názornost vynesena do sloupcových diagramů 
v podobě chybových úseček. 
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4 VÝSLEDKY A DISKUZE 

4.1 Základní charakteristika vzorků 

Všechny pigmenty jsou ve formě prášku.  

Obr. 16: Vzor pigmentů 1 a 2

Pigmenty 1 a 2 (obr. 16) jsou bílé homogenní prášky, které se na první pohled od sebe 
barevně neliší. Pigment 1 je více hrudkující než pigment 2. 

Obr. 17:Vzorky pigmentů 4, 5 a 12 

Pigmenty 4, 5 a 12 (obr. 17) jsou žluté barvy. Pigmenty 4 a 5 jsou si barevně podobné, kdežto 
pigment 12 se jeví více hnědý. Žluté pigmenty na rozdíl od bílých pigmentů jsou více 
hrudkující, a méně sypké. 
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4.2 Prvkové složení 

Prvky lehčí než hořčík jsou označeny jako LE (light elements), a pro jejich identifikaci je 
potřeba měření za vakua, což použitý přístroj neumožňuje. Složení pro jednotlivé pigmenty je 
zobrazeno níže v tabulkách 7-11. 
Tabulka 7: Výsledky XRF pro pigment 1 

Prvek  Koncentrace [%] 

Ti 64,520 

LE 34,965 

Al 0,425 

P 0,044 

Zr 0,042 

Fe 0,004 

Tabulka 8:Výsledky XFR pro pigment 2 

Prvek Koncentrace [%] 

Ti 59,523 

LE 39,918 

Al 0,377 

V 0,109 

P 0,035 

Zr 0,035 

Pigmenty číslo 1 (tab. 7) a 2 (tab. 8) obsahují jako majoritní prvek titan, přibližně 60 %. Na 
základě výše sepsané literární rešerše lze usuzovat, že jde pravděpodobně o pigment na bázi 
titanové běloby (2.3.1). Titanová běloba je oxid titaničitý se vzorcem TiO2.

Pomocí trojčlenky je vypočítáno množství jednotlivých prvků obsažených v této sloučenině. 
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Mr (TiO2) = 79,866 g/mol; Mr (Ti) = 47,867 g/mol 

Příklad výpočtu: 

79,866 g/mol……………100 % 

47,867 g/mol……………....x % 

Ti:
866,79

100867,47x 59,934 %

O2: 100 % – 59,934 % = 40,066 % 

Na základě výpočtu je v oxidu titaničitém obsaženo 60 % titanu, což přibližně odpovídá 
doložené analýze. Ostatní prvky mimo LE jsou pouze drobné nečistoty v řádech desetin 
procent. 

Podle vlastností, které by měl mít standard [41], vzorky titanové běloby mohou obsahovat 
oxid hlinitý, a dále stopy těžkých kovů (arsen, olovo, antimon, kadmium a rtuť). 

Přítomnost hliníku v měřených pigmentech je daná tím, že všechny pigmenty jsou potažené 
vrstvou oxidu hlinitého [41]. Potahuje se to z technologických důvodů pro lepší 
dispergovatelnost, hydrofilnost a vyšší rezistenci vůči UV.

Tabulka 9:Výsledky XFR pro pigment 4

Prvek  Koncentrace [%] 

Fe 58,519 

LE 38,450 

Mg 1,559 

Al 0,796 

Mn 0,158 

Si 0,112 
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Tabulka 10: Výsledky XFR pro pigment 5

Prvek Koncentrace [%] 

Fe 51,973 

LE 45,085 

Mg 1,644 

Al 0,752 

Ca 0,125 

Mn 0,118 

Tabulka 11: Výsledky XFR pro pigment 12

Prvek  Koncentrace [%] 

Fe 54,359 

LE 42,273 

Mg 1,618 

Al 0,765 

S 0,548 

Ca 0,118 

Pigmenty číslo 4 (tab. 9), 5 (tab. 10) a 12 (tab. 11) obsahují přibližně 51 % až 58 % železa a 
přibližně 1,5 % hořčíku. Ostatní prvky jsou zastoupeny v koncentracích pod 1 %. Lehké 
prvky jsou zastoupeny v obsahu přibližně 38 % až 42 %. Tyto žluté pigmenty budou 
pravděpodobně založeny na bázi železitých sloučenin. Konkrétní oxidační číslo obsaženého 
železa však nelze z této analýzy posoudit. Z literatury [40] je možné dohledat žluté železité 
pigmenty na bázi těchto sloučenin, může se jednat například o limonity Fe2O3·nH2O nebo 
goethity FeO(OH).  

Standard žlutých železitých pigmentů [41] může obsahovat ve stopovém množství doplňující 
prvky, jako jsou arsen, baryum, chrom, měď, olovo, rtuť, nikl, zinek, antimon, selen a kobalt. 

Stopy neuvedených prvků, jako jsou hořčík nebo hliník, mohou znamenat buď přítomnost 
nečistot ve vzorku, nebo chybu při detekci. 
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4.3 Fázové složení 

Výsledkem měření fázového složení je tzv. difraktogram, což je závislost intenzity 
difraktovaného záření na úhlu měření. Vyhodnocené difraktogramy pro všechny pigmenty 
jsou vyobrazeny níže na obrázcích 18-22. 

Obr. 18: Difraktogram pro pigment 1
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Obr. 19: Difraktogram pro pigment 2

Při pohledu na difraktogramy vzorků 1 (obr. 18) a 2 (obr. 19) lze pozorovat, že hlavní složku 
vzorků tvoří oxid titaničitý, který se nachází ve dvou krystalických formách. Majoritní fázi 
TiO2 tvoří krystalická forma rutil, a to 98 %, a dále je přítomno velmi malé množství 
anatasu – 2 %. Takové složení odpovídá požadavkům, které jsou kladeny na vlastnosti 
pigmentů pro použití v make-upech [41]. 
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Obr. 20: Difraktogram pro pigment 4 

Obr. 21: Difraktogram pro pigment 5 
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Obr. 22: Difraktogram pro pigment 12 

Z výsledků difraktogramů je patrné, že vzorky 4 (obr. 20), 5 (obr. 21) a 12 (obr. 22) jsou 
tvořeny jednou krystalickou fází, a to oxidem hydroxidem železitým, který je označován jako 
minerál goethit. Zvýšené pozadí difraktogramů je způsobeno fluorescencí železa. 

4.4 Barva 

Průměrné hodnoty naměřených parametrů (jas, bělost a žluť) s příslušnými směrodatnými 
odchylkami jsou uvedené v tabulce 12. 
Tabulka 12:Přehled průměrných hodnot 

Pigment Jas [%] Bělost [-] Žluť [-] 

1 92,46 ± 0,30 85,98 ± 0,54 3,40 ± 0,14 

2 91,48 ± 0,23 84,15 ± 0,50 3,86 ± 0,16 

4 10,82 ± 0,41 -242,28 ± 1,18 107,04 ± 0,74 

5 10,48 ± 0,17 -245,07 ± 0,92 108,31 ± 0,28 

12 8,54 ± 0,39 -256,07 ± 2,65 113,39 ± 0,81 
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Porovnat naměřené hodnoty se standardem není možné, jelikož výrobce pigmentů se 
nezabývá příslušnými vlastnostmi pigmentu. Lze však výsledky porovnat mezi sebou. 
Hodnoty jednotlivých parametrů jsou vyobrazené níže v grafech. 

Obr. 23: Graf jasů bílých pigmentů 1(modrá barva) a 2 (oranžová barva) 

Obr. 24: Graf jasů žlutých pigmentů 4 (modrá barva), 5 (oranžová barva) a 12 (šedá barva) 

Z grafu jde vidět, že pigmenty 1 a 2 (obr. 23), které jsou bílé barvy, jsou výrazně jasnější než 
pigmenty 4, 5 a 12 (obr. 24), které jsou žluté barvy. Hodnota jasu bílých pigmentů se 
pohybuje od 91 % do 93 %. Hodnota pigmentu 2 se liší od pigmentu 1 v průměru o 1%.  
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Podle očekávání jas u žlutých pigmentů je mnohem menší než u bílých. Jeho hodnota se 
pohybuje od 8 % do 12 %, kdy nejmenší hodnotu jasu vykazuje pigment 12. 

Obr. 25: Graf bělosti bílých pigmentů 1(modrá barva) a 2 (oranžová barva) 

Obr. 26: Graf bělosti žlutých pigmentů 4 (modrá barva), 5 (oranžová barva) a 12 (šedá barva) 

Bělost pigmentů 1 a 2 (obr. 25) se pohybuje v rozmezí od 82 % do 87 %. Pigmenty 
nedosahují 100% bělosti proto, že vzorek obsahuje i další složky, které mají na celkovou 
bělost vliv. 

Pigmenty 4, 5 a 12 (obr. 26), které jsou žluté, podle očekávání vykazují zápornou hodnotu 
bělosti. 
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Obr. 27: Graf žlutě bílých pigmentů 1(modrá barva) a 2 (oranžová barva) 

Obr. 28: Graf žlutě pigmentů 4(modrá barva), 5 (oranžová barva) a 12 (šedá barva) 

Z grafu (obr. 27) je vidět, že pigmenty 1 a 2 vykazují přítomnost malého množství žluté 
barvy. Důvodem je, jak již bylo zmíněno u bělosti, přítomnost dalších látek ve vzorku. 
Hodnota žlutě se pohybuje od 3 do 4.  

Pigmenty 4 a 5 (obr. 28) mají hodnotu žlutě od 105 do 108. Pigment 12 však vykazuje 
významně vyšší hodnotu, a to 111 až 113. 

Některé tablety byly porézní. Z tohoto důvodu byl vzorek homogenizován pomocí třecí misky 
a tloučku. Tření však nepomohlo, protože částice, se po tření shlukovaly do šupinek
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4.5 Velikost částic 

Z výsledků měření dynamického rozptylu světla, byly vytvořené grafy závislosti intenzity 
rozptýleného světla na velikosti částic. Z grafů 29-33 je patrné, že velikost částic odpovídá 
píku s největší intenzitou. 

Obr. 29: Závislost intenzity rozptýleného světla na velikosti částic u pigmentu 1 

Obr. 30: Závislost intenzity rozptýleného světla na velikosti částic u pigmentu 2 

Z grafů je patrné, že největší intenzita u pigmentu 1 (obr. 29) je při velikosti částic okolo 
500 nm, u pigmentu 2 (obr. 30) přiblížně při 700 nm. 
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Obr. 31:Závislost intenzity rozptýleného světla na velikosti částic u pigmentu 4 

Obr. 32: Závislost intenzity rozptýleného světla na velikosti částic u pigmentu 5 
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Obr. 33:Závislost intenzity rozptýleného světla na velikosti částic u pigmentu 12 

Částice pigmentu 4 (obr. 31) vykazují největší intenzitu světla u velikosti částic 600 nm až 
700 nm. U pigmentu 5 (obr. 32) se hodnota posunula k 1000 nm. Ve vzorku 12 (obr. 33) bylo 
přítomné větší množství velkých částic a vzorek se hůře měřil. Větší částice zastiňují rozptyl 
malých koloidních částic. Z tohoto důvodu je distribuční křivka zatížena větší chybou. 

Srovnání průměrných distribucí vzorků  
Tabulka 13:Porovnání průměrných velikostí částic jednotlivých pigmentů a jejích směrodatné 
odchylky 

  Pigment č. Průměrná velikost částic[nm] 

1 544,20 ± 33,11 

2 694,60 ± 28,46 

4 687,20 ± 13,29 

5 1193,00 ± 260,47 

12 4332,00 ±552,24 
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Obr. 34: Porovnání velikosti částic jednotlivých pigmentů 

Z tabulky 13 vyplývá, že průměrná velikost částic vzorků 1 a 2 se liší přibližně o 150 nm. 
Podle poskytnutých materiálů [42] průmyslovou firmou by velikost částic titanové běloby 
měla být okolo 317 nm. Velikost pigmentů 1 a 2 se liší od standardní hodnoty cca o polovinu. 
Mnohem větší rozdíly byly naměřeny mezi železitými pigmenty ve vzorcích 4, 5 a 12. 
Železité pigmenty by měly být v rozmezí velikosti částic od 707-831 nm. Naměřené hodnoty 
se opět liší od standardních hodnot.  Nejvíce se ke standardu blížil pigment 4, který se liší 
přibližně o 100 nm. Pigment 5 se liší o 200-300 nm. Největší odchylku od standardu měl 
pigment 12, který se od standardu liší o skoro 4 000 nm.

Taktéž je patrné, že výsledky jsou zatížené velkou chybou (obr. 34). Důvodem může být to, 
že částice tvoří aglomeráty. Přístroj změřil velikost aglomerátů. Pro přesnější měření velikosti 
částic vzorek by se musel lépe rozdispergovat ve vhodném rozpouštědle. 

4.6 Morfologie 

Pomocí elektronového mikroskopu byly vytvořené snímky jednotlivých pigmentů 
(obrázky 35-41). 
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Obr. 35: Snímek SEM, pigment 1, zvětšení 110 000x 

Obr. 36: Snímek SEM, pigment 2, zvětšení 100 000x 

Tvar zrn u vzorku číslo 1 (obr. 35) a 2 (obr. 36) je nepravidelný, kulatý až oválný, s ploškami 
na povrchu. Morfologie vzorku č. 2 je u vysokých zvětšení ovlivněna v důsledku zahřívání 
vzorku svazkem elektronů a dochází k tavení vzorku a zakulacování hran zrn.

Pro komplexnější obrázek bylo použito menší zvětšení. Na snímku (obr. 37) je vidět, jak část 
pigmentů, na kterou je fokusován svazek, se postupně taví. 
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Obr. 37: Snímek SEM, pigment 2, zvětšení 37 000x 

Vzhledem k velikosti částic a povaze vzorku, kdy při větším zvětšení dochází k tavení, mohou 
být hrany trochu zkreslené. 

Distribuce velikosti částic bílých pigmentů je v rozmezí přibližně desítek až stovek 
nanometrů. Částice mají sklony k aglomeraci, což je pravděpodobně důvod, proč metodou 
DLS byla naměřena velikost částic v průměru 600 nm. 

Žluté pigmenty mají odlišnou a mnohem složitější strukturu než bílé pigmenty.  

Obr. 38: Snímek SEM, pigment 4, zvětšení 100 000x
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Obr. 39: Snímek SEM, pigment 4, zvětšení 50 000x

Při zvětšení 50 000x jde vidět, že se krystaly pigmentu nabíjí. Je to způsobeno hromaděním 
elektronů ve vzorku. To se projevuje deformacemi měřeného vzorku a ztrátou ostrosti obrazu. 
Na snímcích se nabíjení vzorku projevuje světlými plochami (obr. 39). 

Obr. 40: Snímek SEM, pigment 5, zvětšení 50 000x 
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Při pohledu na vzorky 4 (obr. 38) a 5 (obr. 40) lze pozorovat kvádrovité krystaly se sklonem 
k rozvětvování. Růst krystalů připomíná dendrity. Částice jsou poskládané na sobě.  

Poměr šířky k délce krystalů je větší u vzorku č 5. Tloušťka krystalů je několik desítek 
nanometrů, jejich délka je přibližně několik stovek nanometrů až k jednomu mikrometru. 
Určit jednoznačně rozměry krystalů vzhledem k jejich srůstání je obtížné a nejednoznačné. 

Obr. 41: Snímek SEM, pigment 12, zvětšení 50 000x 

Největší rozdíl mezi délkou a průměrem mají částice v pigmentu číslo 12 (obr. 41). 
Tyčinkovité částice jsou spojeny v aglomeráty svými boky. Průměr jednotlivých tyčinek je 
v desítkách nanometrů, jejich délka je v rozmezí stovek nanometrů až po jednotky 
mikrometrů. Největší délka i aglomerace částic korespondují s výsledky naměřenými 
metodou DLS. 
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5 ZÁVĚR 

Hlavním cílem této diplomové práce bylo seznámit se s problematikou pigmentů využitelných 
zejména v kosmetologii a ověřit vhodné způsoby jejich charakterizace. 

V literární části byly popsané základní vlastnosti pigmentů a jejich rozdělení. Hlavní 
rozdělení pigmentů je do dvou skupin, a to na organické, které jsou syntetického původu, a 
anorganické, které můžou byt buď přírodní, nebo syntetické. V dekorativní kosmetice se 
používají zejména anorganické pigmenty. Dále práce byla zaměřená na otázky zapracování 
pigmentů do kosmetických přípravků, a to hlavně ve formě nanopigmentů. Další část 
diplomové práce byla zaměřena na legislativní rámec, kde byly popsány bílé a žluté 
pigmenty, které jsou povolené, povolené s omezením nebo nepovolené pro použití 
v kosmetologii. Poslední kapitola teoretické části byla zaměřena na metody, kterými lze 
pigmenty charakterizovat. Kapitola je rozdělená do dvou podkapitol, kdy bely popsané jednak 
metody pro stanovení morfologie a velikosti částic, jednak metody pro stanovení chemického 
složení. 

V experimentální části byly charakterizované poskytnuté pigmenty pomocí různých 
metod. Z pěti pigmentů byly dva pigmenty bílé barvy, označené jako pigment 1 a pigment 2, 
a tři pigmenty žluté barvy, označené jako pigment 4, pigment 5 a pigment 12. Z výsledků 
prvkové analýzy a fázového složení lze konstatovat, že v případě bílých pigmentů, se jedná 
o titanovou bělobu, společně s oxidem hlinitým. V případě žlutých pigmentů se jedná o oxid-
hydroxid železitý neboli minerál goethit. 

Velikost pigmentů, která se měřila metodou DLS, se jeví jako nevhodná metoda pro 
stanovení. Důvodem je tvorba agregátů částic, a s tím spojené zkreslené výsledky analýzy.  

Morfologie byla stanovena pomoci elektronové mikroskopie. Z výsledků je patrné, že tvarově 
vzorky titanové běloby jsou si podobné. Ke komplikaci došlo při měření pigmentu 2 (bílý 
pigment titanové běloby), který se při větším zvětšení mikroskopu začínal tavit. Co se týče 
žlutých pigmentů, vzorky 4 a 5 jsou tvarově podobné, vzorek 12 však má odlišný tvar 
i velikost. Důvodem je to, že tento pigment je dodáván od jiného výrobce než předchozí dva 
typy. Tento druh slouží pro make-upy s tmavším odstínem. 

Tato diplomová práce je součástí počáteční fáze plánovaného výzkumu, zaměřeného na řešení 
technologických problémů při výrobě pleťových make-upů. Jelikož průmyslová firma pouze 
dostává pigmenty od dodavatelů a nijak je blíže (fyzikálně-chemicky) netestuje, jednotlivé 
šarže jsou hodnoceny pouze senzoricky, tak by se další výzkum mohl zaměřit na ještě bližší 
charakterizaci pigmentů. Podle mého názoru by se tato práce mohla vyvíjet v tom, že se bude 
zkoumat více pigmentů, a taky by se mohlo použit více metod pro charakterizaci. Zaměřila 
bych se na vhodnější metody pro stanovení velikosti částic nebo podrobnější studium 
viskozity. 
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6 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 

CI – Colour Index

DLS – Dynamic light scattering – Dynamický rozptyl světla 

LDS – Light diffraction spectroscopy – Laserová difrakční spektroskopie 

RTG – Rentgenové záření 

SEM – Scanning electron microscope – Rastrovací elektronový mikroskop 

TEM – Transmission electron microscope – Transmisní elektronový mikroskop 

XRD – X-ray diffraction – Rentgenová difrakční spektrometrie 

XRF – X-ray fluorescence – Rentgenová fluorescenční spektrometrie
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