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ABSTRAKT 

V této bakalářské práci byla hodnocena stabilita laboratorně vytvořených kosmetických 

emulzí z běžně dostupných surovin, a byla srovnávána se stabilitou komerčních tělových 

mlék. Teoretická část práce je zaměřena na popis kosmetických emulzí a metody hodnocení 

jejich stability.  

Experimentální část práce se na začátku zaměřuje na přípravu emulzí. Následně byl 

na porovnání jejich stabilit s komerčně dostupnými emulzemi použit odstředivý analyzátor 

LUMiSizer. Testováním za pomocí tohoto analyzátoru bylo zjištěno, že komerční vzorky 

a dva laboratorně připravené vzorky nejevily žádné známky nestability.  

 

 

 

ABSTRACT 

This bachelor thesis is focused on the evaluation of stability of cosmetics emulsions 

prepared from ingredients commonly available in laboratory and compared to the stability of 

commercially available body lotions. In the theoretical part cosmetics emulsion and methods 

used to stability measurements were described. 

Experimental part of this work at first describes the preparation of the emulsions. 

Furthermore, the stability of prepared emulsion was compared to commercially available ones 

using the centrifugal analyser LUMiSizer. In conclusion, the test results obtained from 

analyser LUMiSizer have showed the stability of the commercial emulsions and two prepared 

samples.  
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1 Úvod 

 

V dnešní době jsou kosmetické produkty nedílnou součástí každodenního života. Většina 

těchto produktů jsou z chemického hlediska emulze. Používáme je k osobní hygieně v péči 

o pleť a vlasy, jako jsou například hydratační krémy, tělová mléka a vlasová kosmetika; dále 

k ochraně kůže v podobě přípravků s ochranným faktorem proti UV záření a k dekorativním 

účelům, například make – upy.  

 

Příprava kosmetické emulze spočívá v kombinování vodné a olejové složky, což jsou 

za běžných podmínek neslučitelné fáze. Proto je potřeba do výrobku přidávat emulgátory, 

které napomáhají slučování těchto dvou fází a udržují zhotovenou emulzi stabilní. Zda emulze 

zůstane stabilní záleží na použitých surovinách a jejich poměrech, na použitém emulgátoru, 

na velikosti částic emulze a také na vnějších vlivech, například teplotě a slunečnímu záření.  

 

Každý výrobce je povinen na svém kosmetickém výrobku informovat spotřebitele 

o trvanlivosti po otevření, tedy o minimální době, po kterou zůstane produkt stabilní 

a bezpečný. Po celou tuto dobu by nemělo dojít k žádné změně barvy nebo zápachu 

a k žádnému oddělení fází. Nesmí tedy dojít ve větší míře k tvorbě sedimentu, agregaci nebo 

flokulaci, které by vedli k fázovému rozdělení. 

 

Aby se určila minimální doba trvanlivosti, musí produkt projít testy, které mají za úkol 

odhalit za jaký čas dojde k narušení emulze. Podmínky nejsou striktně stanoveny, záleží 

na druhu kosmetického prostředku. Pro urychlení destabilizace emulzí se využívá vyšší 

teploty (kolem 40 °C), která zpravidla odpovídá čtvrtině celkové doby trvanlivosti.  

 

V této bakalářské práci bylo cílem seznámit se s kosmetickými emulzemi a metodami 

hodnocení jejich koloidní stability, navrhnout experimenty srovnávající hodnocení stability 

tradičními metodami a v odstředivém analyzátoru. V experimentální části se realizovat test 

stability v odstředivém analyzátoru LUMiSizer na kosmetických emulzích vlastní výroby 

a na komerčně dostupných výrobcích. 
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2 Teoretická část 

2.1 Emulze 

Podle IUPAC (Internation Union of Pure and Applied Chemistry) jsou emulze definovány 

jako systémy, ve kterých jsou tekuté kapky anebo tekuté krystaly rozptýleny v kapalině.  

Emulze je heterogenní disperzní systém tvořený dvěma vzájemně nemísitelnými 

nebo téměř nemísitelnými kapalinami. Obvykle se jedná o kapaliny s různou polaritou 

a hustotou. Emulze jsou tvořeny disperzním prostředím a dispergovanou látkou, tedy jedna 

z kapalin je rozptýlena ve druhé ve formě malých kapiček. Velikost částic je v rozsahu 1–500 

nm.  

Polární vodnou fázi tvoří například voda, nižší alkoholy (ethanol, glycerol...), vodné 

roztoky apod. Nepolární olejovou fázi tvoří rostlinné oleje, silikonové sloučeniny, tekuté 

parafíny, estery apod.  

V praxi se setkáváme s přirozenými a s uměle připravenými emulzemi, zejména 

v potravinářském průmyslu, v průmyslu plastických hmot, ve farmacii, kosmetice, 

v zemědělství, strojírenském průmyslu atd. [1,2,3] 

2.2 Klasifikace emulzí  

Emulze se rozdělují podle polárnosti disperzního podílu a disperzního prostředí, podle 

koncentrace disperzního podílu v soustavě a dále také podle velikosti dispergovaných částic. 

 

Podle polárnosti disperzního podílu a prostředí se rozlišují emulze, ve kterých je 

disperzním prostředím polárnější kapalina (obvykle voda), tzv. emulze přímé (prvního druhu), 

označované jako O/V (olej ve vodě) a emulze nepřímé (druhého druhu), jejichž disperzním 

prostředím je nepolární kapalina, ty jsou označovány jako V/O (voda v oleji). [2,4] 

V případě přímých emulzí je organická nepolární látka (olejová fáze) rozptýlena v polárním 

rozpouštědle (voda, vodný roztok). Disperzním prostředím je tedy voda a disperzním podílem 

je olej, (Obrázek 1). Emulze tohoto typu obvykle obsahují 10 až 35 hm.% olejové fáze. 

V emulzích s nižší viskozitou může být obsah olejové fáze snížen až na 5-15 hm.%. Emulze 

O/V jsou základem většiny hydrofilních krémů. Jsou oblíbené a často používané, protože 

působí lehce, chladivě a nemastně, jsou dobře roztíratelné na kůži, a aktivní látky rozpustné 

ve vnější vodné fázi se z nich dobře uvolňují. Příprava těchto emulzí je snadná a potřebné 

zařízení relativně levné.  U těchto emulzí je nutné věnovat větší pozornost konzervaci, protože 

vnější vodná fáze je vhodným prostředím pro růst bakterií a plísní.  [2,4] 

 

 
Obrázek 1 - Emulze O/V [5] 
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Emulze nepřímé mají disperzní prostředí olej a disperzní podíl kapičky vody, které jsou 

v tomto disperzním prostředí rozptýleny. Obsah olejové fáze může být 45-80 hm.%. 

Na pokožce zanechávají po použití mastný filtr. Tyto emulze tedy poskytují dobrou ochranu 

kůže, zvýšení účinku ve vodě i v oleji rozpustných aktivních látek, tvorbu krycí vrstvy 

podobné přirozenému kožnímu filmu, zadržení vlhkosti v kůži a možnost použít menšího 

množství konzervačních látek. V kosmetice jsou emulze V/O používány hlavně ve formě 

mastných krémů neboli olejokrémů. Kosmetické přípravky s ochranným faktorem jsou také 

často založeny na II. druhu emulzí, jelikož vnější olejová fáze je nemísitelná s vodou, díky 

čemuž lépe odolávají smývání při koupání. [2,3,4] 

V určitých případech mohou existovat také násobné emulze. Tedy typu voda v oleji ve vodě 

(V/O/V) a typu olej ve vodě v oleji (O/V/O) (Obrázek 2). V/O/V emulze se skládají z vnitřní 

a vnější fáze, které jsou rozděleny prostřednictvím olejové fáze. O/V/O emulze je typ emulze, 

ve kterých vodná fáze rozděluju dvě olejové fáze. Velikost částic těchto emulzí se pohybuje 

v rozmezí 3-5 μm. [2,3] 

Násobné emulze lze připravit dvoukrokovou dispergací, za použití dvou typů emulgátorů 

(hydrofilního a hydrofobního). Výhodou těchto emulzí je požadované nepřetržité uvolňování 

zachycených látek ve vnitřní fázi a separace různých nekompatibilních složek ve stejném 

přípravku. [2,5] 

 
Obrázek 2 - V/O/V emulze vlevo a O/V/O emulze vpravo [5] 

 

 

Podle velikosti dispergovaných částic se emulze dělí na makroemulze, mikroemulze 

a nanoemulze. Velikost dispergovaných částic makroemulzí bývá větší než 100 nm, velikost 

částic mikroemulzí a nanoemulzí se pohybuje v rozmezí 5-100 nm. Shrnutí se nachází 

v Tabulka 1.[4,5] 

 

Tabulka 1 - Typy emulzí [5] 

Typ emulze 
Velikost částice 

dispergované fáze [nm] 
Vzhled emulze 

Anionické micely 5 Transparentní 

Kationické micely 10 Transparentní 

Mikroemulze 10–80 Opticky transparentní 

Mikroemulze 50–100 
Modravé, skoro 

transparentní 

Makroemulze 100–1000 Modro – bělavé, mléčné 

Makroemulze 1000 – 50 000 Mléčně bílé 
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Poslední typem klasifikace emulzí je podle koncentrace disperzního podílu. Dle této 

klasifikace rozlišujeme emulze zředěné, koncentrované a vysoce koncentrované (gelovité), 

(Obrázek 3). 

Ve zředěných emulzích zaujímá dispergovaná fáze max. 2 % celkového objemu. Velikost 

kapiček se pohybuje řádově v 10-7 m, což je velmi blízké velikosti koloidních částic. 

Ke koncentrovaným emulzím patří soustavy s nedeformovanými sférickými kapkami, které 

v monodisperzních systémech mohou dosáhnout koncentrace disperzního podílu až 74 obj %, 

což odpovídá nejtěsnějšímu geometrickému uspořádání kulovitých částic. Polydisperzní 

emulze, kde malé kapénky mohou vyplnit prostory mezi velkými, lze připravit 

i koncentrovanější.  

Ve vysoce koncentrovaných nebo gelovitých emulzích jsou kapky disperzního podílu 

uloženy tak těsně, že se vzájemně deformují; nabývají tvaru mnohostěnů, oddělených od sebe 

tenkými filmy koloidních rozměrů – vrstvičkami disperzního prostředí a emulgátoru. [4] 

 

 
Obrázek 3 - Různé typy emulze podle koncentrace disperzního podílu a) zředěné, b) koncentrované 

monodisperzní, c) koncentrované polydisperzní, d) vysoce koncentrované [4] 

 

Zvláštním druhem emulzí jsou tzv. kritické emulze – jsou to soustavy tvořící se obvykle 

ze dvou omezeně mísitelných kapalin při teplotě blízké rozpouštěcí kritické teplotě, kdy je 

povrchové napětí na rozhraní fází velmi malé (10-5 N m-1) a k dispergování jedné kapaliny 

v druhou stačí jen tepelný pohyb molekul. Kritická emulze může existovat jen ve velmi 

úzkém teplotním intervalu a vyznačuje se nestálostí disperzního podílu – kapičky kritické 

emulze se v soustavě neustále tvoří a zanikají. [4] 

2.3 Metoda určování typu emulze podle polárnosti disperzního prostředí 

Charakter emulze, tj. která složka tvoří disperzní prostředí, a která je dispergovanou fází, 

můžeme stanovit níže popsanými metodami. 

Podstatou vodivostní metody je měření elektrické vodivosti emulze, která je dána vodivostí 

jejího disperzního prostředí. Emulze O/V jsou mnohem vodivější než emulze V/O. 

Elektrickou vodivost emulze oleje ve vodě je možné podstatně zvýšit nepatrným přídavkem 

elektrolytu. Naproti tomu vodivost emulze vody v oleji se přidáním elektrolytu mění jen 

velmi málo. 

Směšovací metoda využívá toho, že danou emulzi je možno smísit s takovou kapalinou, 

která tvoří disperzní prostředí. Pokud se do emulze přidá kapalina, která odpovídá charakteru 

vnitřní fáze, nedojde ke smísení. Snadný test směšovací metody se provádí na podložním 

sklíčku, na které se nanese emulze a přidá se kapka vody. Pokud se jedná o emulzi O/V, 
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bez potíží se společně smísí. V případě emulze V/O je možno ředit emulzi nepolární 

kapalinou. 

Indikátorová metoda je založena na schopnosti systému rozpouštět polární nebo nepolární 

barviva. Použije se takové barvivo (indikátor), které se rozpouští jen v jedné složce emulze, 

čímž je buď disperzní prostředí, nebo dispergovaná fáze. Např. methylenová modř se může 

rozpustit jen ve vodě, sudan III jen v oleji. 

Kapilární metoda pozoruje schopnost emulze smáčet hydrofilní nebo hydrofobní povrch. 

Kápne-li se kapka emulze na filtrační papír a je-li disperzním prostředím voda, tedy emulze 

typu O/V, filtrační papír rychle provlhne, neboť voda vzlíná jeho kapilárami a z původní 

emulze zůstane pouze olejová kapička. V případě emulze V/O dochází k provlhávání jen 

v malé míře. [6] 

2.4 Stabilizace emulzí 

Emulze jsou celkově nestálé systémy. Jejich vznik je spojen se zvětšením plochy fázového 

rozhraní a je tedy provázen vzrůstem Gibbsovy energie soustavy. Pro zajištění dostatečné 

životnosti emulze je zapotřebí systém vhodným způsobem stabilizovat. Způsob stabilizace 

závisí na koncentraci emulze. Stálost emulze ovšem záleží na okolnostech – může být různá 

podle toho, je-li emulze ponechána v klidu nebo vystavena otřesům, odstřeďování, změnám 

teploty nebo jiným vlivům, které mohou vést k jejímu zániku.  

 

Stabilizace elektrickou dvouvrstvou se může uplatnit jen ve zředěných emulzích. Elektrická 

dvojvrstva zde vzniká v důsledku různé rozpustnosti kationtů a aniontů ve vodné a olejové 

fázi; obvykle jsou anionty více rozpustné v olejové, kationty více ve vodné fázi a proto 

např. kapičky emulzí typu O/V mívají záporný náboj. Pokud nejsou v systému přítomny 

elektrolyty, může elektrická dvojvrstva vzniknout i v důsledku adsorpce hydroxoniových 

nebo hydroxidových iontů z vody na fázovém rozhraní. Odpudivé síly mezi kapičkami pak 

brání koalescenci tím účinněji, čím větší je tloušťka dvojvrstvy a čím větší je náboj kapky. 

Vliv koncentrace elektrolytů na tyto dvě veličiny je však opačný – náboj kapky roste 

s koncentrací elektrolytu, kdežto tloušťka dvojvrstvy se vzrůstající koncentrací elektrolytu 

klesá. Křivka závislosti stability emulze na koncentraci elektrolytu pak prochází maximem. 

[4] 

 

V koncentrovanějších emulzích již stabilizace kapének pouhým elektrickým nábojem 

nepostačuje. Životnost emulzí je třeba zajistit přidáním vhodné třetí složky – emulgátoru, 

který má na povrchu kapének vytvořit adsorpční film takových mechanických vlastností, 

aby při tepelné nebo sedimentační srážce dvou kapiček zabránil jejich koalescenci. Proto se 

musí emulgátor hromadit na rozhraní obou fází a vytvářet tam soudržný, elastický film, který 

by však nejevil adhezi k filmům vytvořeným okolo jiných kapiček. Z tohoto hlediska jsou 

vhodnými emulgátory látky schopné gelace nebo asociace ve velké micely, vázané ve filmu 

dostatečně velkými mezimolekulárními silami. [4] 
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Známé jsou 3 skupiny emulgátorů: 

- Asociativní (micelární) koloidy, tj. mýdla a smáčedla. Z chemického hlediska se 

jedná o soli vyšších mastných kyselin – alkalické, rozpustné ve vodě, soli 

vícemocných kovů a stříbra, ve vodě nerozpustné, ale rozpustné v nepolárních 

kapalinách, alifatické sulfonové kyseliny, soli sulfonovaných alkoholů. 

- Makromolekulární koloidy – hydrofilní (proteiny – želatina, hemoglobin, přírodní 

gumy a vysokomolekulární sacharidy – škrob, dextrin, pektiny) i rozpustné 

v nepolárních rozpouštědlech (kaučuk, asfalt, trinitrát celulózy). 

- Práškovité emulgátory – částečně smáčené oběma fázemi. Hydrofilní, více 

smáčené vodou (alkalické sírany železa, mědi, niklu, síran olovnatý, oxid 

železitý, hlinitokřemičitany) a hydrofobní (saze, uhelný prach, sulfid olovnatý, 

sulfid rtuťnatý, jodid stříbrný, jodid rtuťnatý). [4] 

2.5 Základní složky emulzí 

Emulze se obvykle skládají ze tří základních složek – lipofilní složka, hydrofilní složka 

a emulgátor jakožto stabilizátor.  

2.5.1 Lipofilní 

Lipofilní složkou mohou být: 

- Oleje (většinou produkty z ropy – vazelína, parafin, silikony, minerální oleje 

a vosky) 

- Tuky (glyceridy; glykolipidy – fosfolipidy, sfingolipidy, lipoproteiny, lecitiny; 

izoprenoidy – steroidy, terpenoidy) 

- Nenasycené mastné kyseliny (kyselina olejová, eruková, ricinolejová) 

- Nasycené mastné kyseliny (kyselina palmitová, stearová, laurová, máselná, 

kapronová, kaprylová) 

- Rostlinné tuky (sójový olej, slunečnicový olej, olivový olej, palmový olej, 

karitové máslo, olej z pšeničných klíčků, lněný olej aj.) 

- Živočišné tuky (vepřové sádlo, hovězí lůj, rybí tuk, norkový olej) 

- Syntetické vosky (estery a etery), rostlinné vosky (karnaburský vosk, kandelinový 

vosk, japonský vosk, bayberry vosk, jojobový vosk) 

- Živočišné tuky (lanolin, cetatum, včelí vosk), steroly (cholesterol, fytosteroly 

a deriváty vitamínu D) 

- Ceramidy 

- Vitamín A, E, F 

- Alkoholy (sterylakohol, cetylakohol) 

- a další v oleji rozpustné látky. [7,8] 
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2.5.2 Hydrofilní 

Hydrofilní složku mohou tvořit: 

- Voda 

- Kolagen, elastin, lecitin 

- Kyselina hyaluronová, AHA kyseliny 

- Alkoholy (ethanol, izopranol, propylenglykol, glycerol, sorbitol) 

- Proteiny, aminokyseliny 

- Vitamin C, PP a řada B 

- Antioxidanty, barviva 

- a další ve vodě rozpustné látky. [7,8] 

2.5.3 Emulgátory 

Emulgátory jsou látky chemicky stabilní a inertní, neměly by tedy chemicky reagovat 

se složkami emulze. Základní funkcí emulgátoru je snížení mezipovrchového napětí 

na rozhraní vodné a olejové fáze. I když se emulgátory používají v malých koncentracích, 

právě ony určují, zda vznikne emulze typu O/V nebo V/O. Emulgátor tvoří na fázovém 

rozhraní kapek vnitřní fáze emulze film, který má vlastnosti mezifáze. Namísto poměrně 

velkého mezipovrchového napětí olej-voda vznikají, po přidání emulgátoru, v emulzi dvě 

menší nestejná mezipovrchová napětí. Výsledkem rozdílného napětí je zakřivení 

mezipovrchového filmu a následně vznik kapky, která do sebe uzavře vnitřní fázi. 

Největší skupinu emulgátorů tvoří tenzidy, další skupiny tvoří emulgátory nepravé 

a nerozpustné. Zvláštní kategorii tvoří emulgátory komplexní. 

Pro všechny kategorie emulgátorů ale platí obecné pravidlo: ve stabilizované emulzi je 

spojité disperzní prostředí tvořenou tou fází, k níž má použitý emulgátor za daných podmínek 

větší afinitu. [4] 

2.6 Příprava emulzí 

Emulze se připravují zpracováním hydrofilní a hydrofobní fáze postupem vhodným 

pro dané složení a typ emulze, teplota obou zpracovávaných fází by měla být přibližně stejná. 

Stabilita emulzí a faktory, které ji ovlivňují, jsou stále předmětem výzkumu hlavních 

světových výrobců. 

 Obecně můžeme shrnout, že hlavní vlivy na stabilitu emulzí má: 

- Druh a množství emulgátoru 

- Poměr obsahu vnější a vnitřní fáze emulze  

- Disperzní stupeň emulze (vyjadřuje velikost částic emulze) 

- Viskozita fází emulze 

- Způsob přípravy emulze 

- Pořadí smíchávání fází, umístění emulgátoru 

Způsob přípravy emulzí se rozděluje podle různých kritérií. Před přípravou emulze je 

důležité určit jaký typ emulze vznikne. Vodítkem je poměr olejové a vodné fáze, a typ 

použitého emulgátoru. Platí, že teploty obou zpracovávaných fází mají být stejné. Přídavné 
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látky emulzí jako jsou léčiva, mohou být součástí jedné nebo obou fází; antimikrobiální látky 

se zpravidla přidávají do emulzí typu O/V; a naopak antioxidační látky do typu emulze V/O. 

[2,4] 

 

Technologický postup výroby emulzní kosmetiky se dělí na následující operace: 

Příprava vodné fáze – ve vodě se rozpustí všechny v ní rozpustné látky. V případě že vodná 

fáze je vnější fází emulze, je možno některé látky přidat až k hotové emulzi. Nedoporučuje se 

tímto způsobem přidávat silné elektrolyty, jejich vysoká koncentrace může emulzi rozrušit. 

Příprava olejové fáze – smísí se všechny hydrofobní látky (např. oleje, tuky, vosky, mastné 

kyseliny, mastné alkoholy) a látky rozpouštějící se v této fázi. 

Emulgace – tvorba předemulze – počáteční smíchaní vodné a olejové fáze. Při emulgaci se 

jedna fáze rozděluje na drobné částice, které se současně rozptylují v druhé fázi. Důležitá je 

teplota, která se pohybuje v rozmezí 50–80 °C podle charakteru přípravku. Emulgování se 

provádí v třence se stěrkou, protřepáním v lékovkách, v mixéru či za využití jiného míchacího 

zařízení. 

Homogenizace – je proces zmenšování původně vytvořených částic dispergované fáze. 

Zmenšení částic se dosáhne vlivem účinku tečného napětí, smykové rychlosti a kavitace 

při intenzivním proudění disperzního prostředí. Tyto síly musí být dostatečně velké, 

aby překonaly soudržnou sílu původní částice, a musí působit dostatečně dlouhou dobu. 

Mezifázová síla, která udržuje kapky dispergované fáze při sobě, je přímo úměrná 

mezifázovému napětí a nepřímo úměrná průměru částice. Pro homogenizaci se používají 

různé přístroje a stroje. Nejjednodušším zařízením je klasický typ vrtulového 

nebo turbínového míchadla. Volba vhodného zařízení je závislá na složení výrobku, 

na požadavcích na jeho kvalitu a na celkovém objemu. 

Egalizace – je proces míchání, kdy úhel míchadla je jiný než osa nádoby. [2,4,8] 

2.7 Vlastnosti emulzí 

Barva a vzhled emulzí závisí na koncentraci a velikosti částic disperzního podílu a 

na indexu lomu obou kapalných fází. Emulze jsou většinou kalné, při vyšších koncentracích 

až neprůhledné. Průsvitné emulze vznikají pouze za podmínky, že index lomu obou fází je 

stejný. 

Elektrická vodivost emulzí typu O/V odpovídá vodným roztokům, částice této emulze 

nesou záporný elektrický náboj. Naopak emulze typu V/O jsou vodivé velmi málo. 

Viskozita emulze je ovlivněna koncentrací disperzního prostředí. Viskozita zředěných 

emulzí (disperzní podíl v tomto případě dosahuje maximálně 2 % celkového objemu 

soustavy) je nezávislá na stupni disperzity, tzv. Newtonská kapalina. Viskozita 

koncentrovaných emulzí závisí mnohem více na poměru objemů obou kapalných fází 

než pouze na viskozitě disperzního prostředí a uplatňuje se také viskozita emulgátoru, 

tzv. Nenewtonská kapalina. Koncentrované emulze jsou ty, kde je disperzní podíl tvořen 

nedeformovanými sférickými kapkami a koncentrace tohoto podílu může dosáhnout až 74 % 

objemu soustavy. 

Zvláštní vlastností emulzí je možnost změnit její typ. Dojde-li ke změně podmínek, které 

stabilizují emulzi určitého typu, může dojít k obrácení fází (inverzi), kdy emulze daného typu 

přechází na emulzi druhého typu. [4] 
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2.8 Destabilizace emulzí 

V této kapitole jsou popsány procesy, které se přirozeně dějí ve všech emulzích. Obecné 

schéma všech jevů je zobrazeno na Obrázek 4. 

 

 
Obrázek 4 - Destabilizace emulzí [11] 

 

2.8.1 Krémování a sedimentace 

Krémování a sedimentace jsou procesy, které vznikají v důsledku působení vnějších sil, 

nejčastěji gravitační nebo odstředivé síly. Když takové síly překonají intenzitu tepelného 

pohybu částic (Brownův pohyb), v systému vzniká koncentrační gradient – malé kapičky se 

pohybují rychle k povrchu (jestliže jejich hustota je menší než hustota prostředí) nebo ke dnu 

(jestliže jejich hustota je větší než hustota média). Ve vzácných případech mohou formovat 

hustou kompaktní vrstvu (náhodnou nebo uspořádanou) na povrchu nebo na dně, přičemž 

zbývající prostor je vyplněn kontinuální kapalnou fází. Ke krémování dochází u emulzí typu 

O/V, vnitřní fáze zůstává dispergována u hladiny, jak lze sledovat na Obrázek 5; 

k sedimentaci dochází u emulzí typu V/O, vnitřní fáze zůstává u dna nádoby. [9,10] 
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Obrázek 5 - Schématické zobrazení rozmístění kapiček v emulzi O/V [10] 

 

2.8.2 Flokulace 

Je to proces spojený s agregací kapiček (bez žádných změn v primárních rozměrech) 

do velkých jednotek, přičemž samotné částice zachovávají svoje původní rozměry. Tento děj 

je důsledkem působení van der Waalsových sil. Flokulace v systému nastává tehdy, nejsou-li 

dostatečné odpudivé síly, které mohou udržovat kapičky odděleně ve vzdálenosti, kde jsou 

van der Waalsovy přitažlivé síly slabé. [9,10] 

 

2.8.3 Ostwaldovo zrání 

Neboli disproporcionace je důsledkem omezené rozpustnosti kapalných fází. Kapaliny, 

které se jeví jako „nemísitelné“, mají často vzájemnou rozpustnost, která není zanedbatelná. 

V emulzích, které jsou obvykle polydisperzní, mají menší kapičky větší rozpustnost 

než velké. V čase malé kapičky zanikají, a jejich molekuly difundují do větších kapiček, což 

zapříčiňuje posun distribuce velikosti částic k vyšším hodnotám, děj je znázorněn na Obrázek 

6.  [9,10] 

 
Obrázek 6 - Znázornění Ostwaldova zrání 
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2.8.4 Koalescence 

Tento proces je spojen s procesem ztenčování a přerušování kapalného filmu 

mezi kapičkami, důsledkem toho je spojení dvou nebo více kapiček do větších kapek. 

Vzácným případem koalescence je úplné rozdělení emulze na dvě odlišné kapalné fáze. 

Příčinou koalescence je povrchové nebo filmové kolísání (fluktuace), což vede do těsného 

přiblížení částic na vzdálenost, kde působí van der Waalsové síly, které zabraňují jejich 

oddělení. [9,10] 

2.8.5 Inverze 

Inverze fáze je děj spojený s výměnou dispergované fáze a disperzního prostředí. Například 

emulze O/V se v čase nebo v důsledku změny podmínek může obrátit na emulze V/O. 

Ve většině případů inverzní fáze prochází přes tranzitní stav, ve kterém vznikají násobné 

emulze. Příčinou inverze může být buď fyzikální změna nebo chemická reakce převádějící 

emulgátor na látku stabilizující opačný typ emulze. Tyto změny jsou vratné, zvláště jsou-li 

vyvolány změnami fyzikální povahy. Inverzi fází lze za určitých podmínek vyvolat 

i dlouhodobým mechanickým působením. V důsledku nerovnoměrného rozdělení emulgátoru 

v různých mikroskopických oblastech soustavy mohou při inverzi fází vznikat tzv. násobné 

emulze, v nichž např. kapky oleje emulze O/V obsahují drobné kapičky vody. [9,10] 

 

2.9 Zánik emulzí 

Zánik emulzí je proces spojený s poklesem Gibbsovy energie. Může zde probíhat několik 

různých spontánních pochodů: molekulární difúze, koagulace, koalescence, sedimentace. Ty 

mohou pobíhat jak souběžně, tak následně.  

V některých případech jsou emulze nevítaným jevem a je nutno je odstraňovat. K rozrážení 

emulzí existuje mnoho metod, z nichž každá je použitelná jen pro některé emulze. 

Mechanické metody využívají odstřeďování, rytmické vibrace, šlehání. Pro zředěné emulze 

se také může použít filtrace materiálem, který je smáčen jen disperzním prostředím 

(např. uhličitan vápenatý pro emulze O/V). Nevhodná volba podmínek může mít za následek 

místo rozražení další stabilizace emulze. 

Další metodou je termická metoda – zahřívání emulze za vysoké teploty pod tlakem, 

nebo naopak vymrazování. 

Elektrické rozrážení spočívá ve využití napětí – pro emulze O/V je vhodné použít 

stejnosměrné napětí (220 V), kapénky se oddělují od vodné fáze elektroforézou. Střídavé 

napětí běžných frekvencí rozráží emulze typu V/O – změny směru elektrického pole 

vyvolávají prudké srážky kapének při nichž se rozruší emulgátorový film a dochází 

ke koalescenci. 

Chemické metody – zředěné emulze, stabilizované elektrickou dvojvrstvou, lze koagulovat 

jako lyofobní soly – elektrolyty s vícemocnými ionty. Emulze stabilizované emulgátorovým 

filmem lze rozrušit například přídavkem kapilárně aktivní látky, přídavkem emulgátoru 

nebo vysolením emulgátoru. 

Pro všechny metody rozrážení emulzí obecně platí pravidlo, že koncentrované emulze se 

rozrušují lépe. A proto se často před vlastním rozrážením zvýší koncentrace emulze 

přídavkem disperzního podílu. [4] 



18 

 

2.10 Metody hodnocení kosmetických prostředků 

Dle současné platné kosmetologické legislativy není povinností výrobců klinicky ověřovat 

účinnost a bezpečnost prodávaných preparátů. Na základě vyhlášky (Vyhláška o hygienických 

požadavcích na kosmetické přípravky č.26/2001 Sb. ve znění pozdějších úprav) docházíme 

k závěru, že pokud je přípravek vyrobený ze schválených ingrediencí a za stanovených 

podmínek, tak je bezpečný. Výrobce tedy je za daný výrobek zcela zodpovědný. Pokud chce 

výrobce propagovat výrobek na základě jeho tzv. deklarovaných účinků, je nutné, aby tato 

fakta měl podložené klinickými studiemi. Pokud výrobce uvede produkt na trh a v jeho 

souvislosti propaguje vlastnosti, které nemá klinicky ověřené, může se jednat o klamání 

spotřebitele. 

Cílem testování kosmetických produktů je ujistit se, že produkty mají fyzikální, chemické 

a mikrobiologické vlastnosti dle požadovaných standardů, stejně tak jako že udrží svou funkci 

a vzhled během skladování za určitých podmínek. Kosmetické přípravky se hodnotí ze tří 

hledisek (forem): fyzikální a chemické, které berou v potaz barvu, vůni nebo zápach, hodnotu 

pH, viskozitu, texturu a stabilitu; mikrobiologické hodnocení zjišťuje stupeň kontaminace 

bakteriemi a plísněmi; a za třetí se zkoumá způsob balení a jeho vliv na kosmetický produkt. 

[12,13] 

2.10.1 Fyzikální a chemické hodnocení 

Tato hodnocení se snaží předpovědět, jak dobře budou kosmetické prostředky odolávat 

běžným zátěžím jako jsou například: výchylky teplot, vystavení slunečnímu záření, vlhkosti 

a mechanickým vlivům. Mezi běžné postupy patří následující. 

Testování teplotní výchylkami – testování při vysokých teplotách je v dnešní době běžný 

způsob, jak odhadnout dlouhodobou stabilitu produktu. Většina firem provádí testování 

v rozmezí teplotách 37 až 45 °C. Pokud je výrobek skladován při teplotě 45 °C po dobu 

tří měsíců, a vykazuje přijatelnou stabilitu, měl by teoreticky vydržet ve stabilním stavu 

po dobu dvou let při pokojové teplotě. Produkt by rovněž měl být vystaven teplotě −10 °C 

po dobu tří měsíců. Většina produktů vykazuje skvělou stabilitu při teplotě 4 °C, ale běžně 

se produkty samozřejmě skladují při vyšší teplotě v domácnostech. 

Cyklické testování vlivem teploty – produkt by měl projít třemi cykly testování od teploty -

−10 °C do 25 °C. Prostředek se uloží na 24hod při teplotě −10 °C, a ihned poté se umístí 

do pokojové teploty (25 °C). Tím se ukončí první cyklus. Pokud produkt udrží stabilitu 

po třech takto stanovených cyklech, považuje se za poměrně stabilní. Další verzí testování je 

provedení pěti cyklů, přičemž teploty jsou −10 °C a 45 °C. Emulze, která úspěšně projde pěti 

cykly je považována za velmi stabilní produkt. 

Testování centrifugou – dispergovaná fáze (emulze typu O/V) má tendenci se oddělovat 

a vystupovat na vrchol emulze, čímž vzniká vrstva olejových kapiček. Tento jev se nazývá 

krémování, což je jeden z prvních příznaků, že emulze je nestabilní. Vyhovující způsob je 

zahřát emulzi na teplotu 50 °C a centrifugovat po dobu třicet minut při frekvenci 3000 otáček 

za minutu. Tento test je naprosto nezbytný pro výrobky obsahující jakékoliv prášky, jako 

například tekuté či krémové make – upy. 

Testování expozicí na světle – jak produkt, tak i balení mohou být citlivé na UV záření. 

Toto testování se provádí tak, že produkty jsou ve svých obalech uloženy do skleněného obalu 

v blízkosti okna. Vedle obalu s produkty se umístí prázdná sklenice kompletně obalena 
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hliníkovou fólií, která slouží jako srovnávací prvek. Často lze sledovat změnu zabarvení 

produktu, mnohdy i balení. Toto zabarvení může být způsobeno vonnými látkami nebo jinou 

citlivou složkou. Obvykle je zapotřebí přidat nějaký druh UV absorbéru, např. 0,1 % 

benzofenon. 

Mechanické testování – provádí se za účelem zjištění, zda při běžné přepravě nedojde 

k poškození produktů či jejich balení. Testování se provádí vibrací na třepačce, čímž 

zjišťujeme, zda nedochází například k separaci prášků nebo granulovaných částic.  

Během provádění výše zmíněných testů je důležité sledovat veškeré změny v zabarvení, 

změnu vůně či zápachu, viskozitu, hodnotu pH a pokud je to možné, tak rovnoměrnost 

rozdělení částic. [14] 

2.10.2 Mikrobiologické hodnocení  

Látky, které mikrobiologicky kontaminují produkty, se obvykle do emulzí dostanou během 

výroby a plnění, anebo během používání prostředků spotřebitelem. Od okamžiku, kdy je 

produkt otevřen, jsou mikrobiální látky přenášeny při každém fyzickém kontaktu 

se spotřebitelem. 

Ochrana kosmetických produktů před mikrobiologicky aktivními látkami je důležitá, aby se 

zajistila bezpečnost produktu a také kvalita daného produktu. Je proto nutné provést rutinní 

mikrobiologickou analýzu každého produktu, který je uveden na trh. Za hlavní potenciální 

patogeny v kosmetických výrobcích jsou považovány Pseudomonas aeruginosa, 

Staphylococcus aureus a Candida albicans.  [14] 

2.10.3 Hodnocení balení 

Balení přímo ovlivňuje finální produkt, protože dochází k interakcím mezi kosmetickým 

produktem a materiálem, ze kterého je balení vyrobeno. Dále může skrz balení docházet také 

k interakcím mezi emulzí a vnějším prostředím. Balení například nemusí plně chránit produkt 

před atmosférickým kyslíkem, vodní párou, nebo nestálé součásti produktu (např. vonné 

látky) se mohou skrz balení vypařovat. 

Test ve skle – sklo je velmi inertní materiál, který vůbec nereaguje s kosmetickými 

produkty. Díky této vlastnosti lze srovnávat, jak se emulze chová ve skle a jak ve svém obalu. 

Test úbytkem hmotnosti – používá se pro stanovení odpařování. Provádí se při pokojové 

teplotě (rozmezí 20 °C až 25 °C) a při teplotě 45 °C po dobu tří měsíců, přičemž je produkt 

umístěn ve svém originálním uzavřeném obalu. Úbytek hmotnosti by neměl překročit 1 % 

za dobu 30 dnů, v opačném případě není balíček považován za přijatelný. 

Test prosakování – může být doporučeno s produktem v balení třepat v různých směrech, 

aby se zjistilo, jestli dojde k prosakování produktu či nikoliv. [14] 
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2.11 LUMiSizer 

LUMiSizer je analytická odstředivka vhodná ke studování disperzních soustav. Jedná se 

o temperovanou odstředivku, která umožňuje fotometrické sledování změn koncentrace 

dispergovaných látek ve vzorku vlivem působení odstředivé síly volitelné v rozmezí 6-

2300 násobku gravitační síly. Vzorky jsou umístěny ve 12 kyvetách, ve kterých je 

ve zvoleném intervalu (10-600 s) sledován profil transmitance infračerveného záření. 

Sedimentace dispergovaných částic se projeví jednak vyčeřením části vzorku, tzn. zvýšením 

transmitance, a jednak tvorbou sedimentu, tzn. snížením transmitance. [15] 

 LUMiSizer je multifunkční přístroj, který nám pomáhá zjistit vlastnosti testovaného 

vzorku jako jsou například velikost částic, distribuce částic, rozložení rychlostí sedimentace, 

rozložení rychlosti krémování, stabilita a trvanlivost emulze, flokulace, agregace, 

koalescence, separace fází. [16] 

 

Princip zařízení je založen na emitování infračerveného záření z blízké oblasti (865nm), 

které prochází rotující kyvetou se vzorkem a neabsorbovaná část záření dopadá dál 

na detektor. Schéma je zobrazeno na Obrázek 7. [17] 

 

 

 

Obrázek 7 - Schéma analytické centrifugace [17] 
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Výstupem jsou transmitanční křivky – závislost transmitance na vzdálenosti od osy otáčení 

s časovým rozlišením, tzv. transmitanční profil. Křivky lze sledovat na Obrázek 8. Soubor 

těchto transmitančních profilů má charakter otisku prstu pro daný disperzní systém a nese 

základní informace o jeho vlastnostech. Detektor sleduje oblast od 103 do 130 mm, tedy 

od hladiny vzorku ke dnu kyvety. Tvar a průběh křivek nese informaci o kinetice procesů  

uvnitř vzorku. [17] 

 

 

 
Obrázek 8 - Transmitanční profily [18] 

2.11.1 Využití analyzátoru LUMiSizer 

LUMiSizer našel své uplatnění v nejrůznějších průmyslech. 

Potravinářský průmysl využívá LUMiSizer při zkoumání rozmístění a interakci částic, 

a také hustoty různých omáček a kečupů, mléka a mléčných produktů, dětské výživy  

a nápojů, do kterých se přidávají vitamíny, minerály, vláknina nebo probiotika. [15] 

V kosmetickém průmyslu se pomocí LUMiSizeru urychlují procesy separace, a proměřují 

se vlastnosti nejrůznějších krémů, vlasové kosmetiky, tělové kosmetiky, zubních past a také 

emulzí s přidanými léčivy. [15] 

2.11.2 Vyhodnocení doby trvanlivosti pomocí odstředivých analyzátorů 

Při vyhodnocování doby trvanlivosti, tedy dobu stability, kosmetických produktů vždy 

záleží na složení daného produktu. V některých případech byla emulze považována 

za stabilní, pokud po 30 minutách měření při otáčkách 3 000 ot.min-1 nedošlo k žádným 

změnám ve struktuře. V jiných případech je emulze stabilní, pokud po zahřátí na 50 °C 

a centrifugaci po dobu 30 minut při otáčkách 3 000 ot.min-1, nedojde k žádným známkám 

nestability. Jako nejúčinnější metoda s nejpřesnějšími výsledky je průběžné měření pomocí 

LUMiSizeru vzorků, které jsou vystaveny teplotním výkyvům. [19,20]  
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3 Experimentální část 

3.1 Přístroje a pomůcky 

Běžné laboratorní vybavení 

Magnetická míchačka s ohřevem MR Hei-Standard (Heidolph)  

Homogenizátor SilentCrusher (Heidolph) 

Disperzní analyzátor LUMiSizer (LUM GmbH) 

 

3.2 Použité chemikálie 

Bambucké máslo (Oranjito) 

Jojobový olej (Oranjito) 

Kakaové máslo (Oranjito) 

Kokosový olej (Oranjito) 

Olivový olej (Franz Josef) 

Včelí vosk (Oranjito) 

Minerální olej (Lach-Ner) 

Superčistá voda (Mili-Q systém) 

Cetylalkohol (Sigma-Aldrich) 

PEG-100 sterát (Sigma-Aldrich) 

Polysorbát 20 (Sigma-Aldrich) 

Tetraboritan sodný (Sigma-Aldrich) 

Xanthanová guma (Sigma-Aldrich) 
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3.3 Charakteristika použitých kosmetických surovin 

Bambucké máslo 

Bambucké máslo, také označováno jako Shea Butter, je tuk extrahovaný ze semen stromu 

máslovníku afrického. Jedná se o nažloutlou hmotu, která téměř nemá aroma, hůře se roztírá 

a trvá déle v porovnání s běžnými přírodní tuky, než se do pokožky vstřebá. Obsah hlavních 

mastných kyselin obsažených v tomto másle je vypsán v Tabulka 2. Dále se v másle nachází 

i doprovodné látky jako antioxidanty, a vitamíny A E. Lidskou pokožku chrání 

před vysycháním, má antioxidační, reparační a protektivní vlastnosti, což jsou hlavní důvody 

jeho použití v kosmetice. [21,22] 

 

Tabulka 2 - Obsah mastných kyselin v bambuckém másle [21] 

Kyselina Procenta 

olejová 40–55 

stearová 35–45 

palmitová 3–7 

linolenová 3–8 

 

Jojobový olej 

Jojobový olej je vyroben z jojobových zrn, získávaných z rostliny Simmondsia chinensis. 

Často bývá řazen mezi rostlinné olej, ale ve skutečnosti se jedná o rostlinný vosk. 

Při pokojové teplotě se jeví jako nažloutlá kapalina lehce oříškového zápachu. V kosmetice se 

využívá jeho mazlavosti a hydratačních účinků především do vlasových šampónů 

a kondicionérů, pleťových krémů, přípravků na opalování a do dětských a masážních olejů. 

[21,22,23] 

 

Kakaové máslo 

Kakaové máslo se získává ze semen plodů stromu kakaovníku pravého, složení másla je 

vypsáno v Tabulka 3. Čisté máslo má široké využití nejen v potravinářství, kde se z něj vyrábí 

čokoládové cukrovinky, ale také ve farmaceutickém průmyslu a v současné době jeho obliba 

stoupá i v kosmetickém průmyslu. Obsahuje antioxidanty, které zabraňují žluknutí a má 

intenzivní zvláčňující, hojící a regenerační účinky. Používá se do kosmetických přípravků 

určených na zjemnění velmi tvrdé pokožky, na prevenci proti striím, a také se z něj vyrábí 

mýdla. [21,22,23] 

 

Tabulka 3 - Složení kakaového másla [21] 

Kyselina Procenta 

stearová 37 

olejová 34 

palmitová 25 

linolenová 3 

arachová 1 
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Kokosový olej 

Kokosový olej se získává lisováním jader zralých kokosových ořechů. Má velké uplatnění 

v potravinářském průmyslu, medicíně a kosmetice. Je velmi termostabilní, díky čemuž 

oxiduje jen pomalu a odolává žluknutí. V kosmetickém průmyslu se používá při výrobě 

opalovacích a hydratačních krémů, tělových mlék a také vlasové kosmetiky. [21,22,23] 

 

Olivový olej 

Olej získávaný z oliv je složen z jednoduchých nenasycených mastných kyselin, především 

z kyseliny olejové (74 %), poté z palmitové, linolenové, linolové, palmitoolejové a stearové. 

Dále obsahuje antioxidanty, minerály, vitaminy A, D a E. V kosmetickém průmyslu se 

přidává do krémů, masážních olejů a čistících prostředků. Kosmetické produkty s olivovým 

olejem jsou prospěšné na suchou a podrážděnou pleť se sklonem k zánětům a alergiím. 

[21,22,23] 

 

Včelí vosk 

Včelí vosk je přírodní produkt, který vzniká metabolickou přestavbou medu a pylu v těle 

některých druhů včel. V čisté podobě má pevné skupenství. Hlavními složkami jsou 

alkylestery mastných kyselin, hlavní kyselinou je kyselina cerotová a neocerotová, hlavními 

alkoholy jsou myricylalkohol a cerylalkohol. V kosmetickém průmyslu je nejčastěji používán 

u hutných ochranných krémů a balzámů na rty. Využívá se jeho schopností pokožku chránit, 

hojit, regenerovat a zvlhčovat. Dále má také protizánětlivé účinky, zmírňuje otoky, zklidňuje 

drobná poranění, popáleniny a záněty. Jeho obrovskou výhodou také je zlepšování stability 

emulzí. [21,22,23,24] 

 

Minerální olej 

Minerální olej neboli Paraffinum liquidum je olej syntetického původu získáván 

destilací ropy; pro kosmetické účely se používá vysoce čištěná verze.  Jedná se o nepolární, 

čirou olejovitou kapalinu bez zápachu, která tvoří základ spousty kosmetických emulzí. Má 

schopnost držet vodu v pokožce, podporuje hojení ran, vlasům dodává lesk a zabraňuje 

krepatění. Používá se tedy na výrobu hydratačních krémů, dekorativní kosmetiky 

a kondicionérů. [21,22,23] 

 

Cetylalkohol 

Derivát přírodního původu, cetylalkohol, se získává z kokosového nebo palmového oleje. 

Patří mezi mastné alkoholy a společně se stearylalkoholem tvoří cetearyl alkohol. 

V kosmetice se využívá jako stabilizátor emulzí, které i lehce zahušťuje. Jeho výhodou je 

podpora vstřebatelnosti ostatních látek do pokožky, pleť zjemňuje, vyhlazuje a má změkčující 

účinky, na povrchu pokožky vytváří nemastný ochranný film. Jeho použití je dovoleno 

i v rámci certifikované přírodní kosmetiky. [21,22,23] 

 

PEG-100 stearát 

Tento ester kyseliny stearové našel uplatnění v kosmetologickém průmyslu jako emulgátor 

emulzí O/V a V/O, v prostředcích čistících kůži a vlasy, protože napomáhá smíchat vodu 
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s olejem a špínou tak, aby mohla být opláchnuta. Pleti dodává jemný a hladký vzhled, 

na povrchu pokožky vytváří ochrannou bariéru. Je součástí hydratačních krémů, opalovacích 

přípravků, kondicionérů, čistících prostředků, krémů na ruce. [21,22,23] 

 

Polysorbát 20 

Polysorbát 20 se vyrábí synteticky, je to povrchově aktivní látka, která našla uplatnění 

v kosmetice jako emulgátor nebo koemulgátor, tedy má schopnost mísit olej s vodou. Dále se 

využívá jako rozpouštědlo, zvyšuje prostupnost látek do kožní tkáně, a také se míchá 

s esenciálními oleji, protože potlačuje zápach neparfémovaných složek, čímž dává prostor 

vonným látkám. [21,22,23] 

 

Tetraboritan sodný 

Tetraboritan sodný, triviálně borax, se v přírodě vyskytuje jako minerál, a je to tedy 

anorganická sloučenina ve formě bílých krystalků, která se snadno rozpouští ve vodě. 

V kosmetice se využívá jako konzervant, emulgátor a regulátor pH. [21,22,23] 

 

Xanthanová guma 

Xanthanová guma je látka přírodního původu, která se vyrábí fermentací glukózy či 

sacharózy s bakterií Xanthomonas campestris. Používá se pro její schopnost zvyšovat hustotu 

a stabilitu kosmetické emulze. Obecně je uvedené dávkování do zhruba 2 % hmotnosti 

výrobku. Xanthanová guma také přitahuje vlhkost a na pleť působí hydratačně, zvyšuje její 

pružnost a vytváří ochranný film. [21,22,23] 

 

3.4 Příprava vzorků 

Pro účely této bakalářské práce bylo vytvořeno celkem 18 vzorků kosmetických emulzí. 

Na měření bylo vybráno 7 reprezentativních vzorků, které byly podrobeny testování 

v analytické odstředivce LUMiSizer. Vzorky byly vybrány na základě vyhovující konzistence 

– vzorky byly za laboratorní teploty (25 °C) tekutější povahy, snadno se roztíraly, 

a především nedocházelo k rozdělování vodné a olejové fáze, což jinak vypovídá o jasné 

nestabilitě připravené emulze. Dále byly vybrány 3 kosmetické emulze komerčních značek: 

Garnier, Nivea a Barnängen. 

 

Vzorky byly připraveny v laboratoři následujícím způsobem. Nejdříve byly jednotlivé 

složky vodné a olejové fáze naváženy; suroviny a jejich hmotnosti jsou přehledně uvedeny 

v tabulkách. Látky rozpustné ve vodě byly smíchány se superčistou vodou v jedné kádince, 

do druhé kádinky byly přidány všechny složky olejové fáze. Obě kádinky byly zahřáty 

ve vodní lázni přibližně na teplotu 70 °C pomocí magnetické míchačky, aby byly veškeré 

složky dostatečně promíchány. Teplota fází byla kontrolována kontaktním teploměrem. 

Po rozpuštění veškerých složek a dosáhnutí uvedené teploty byla hydrofobní část vlita 

do hydrofilní, a nadále byla směs míchána ve vodní lázni pomocí magnetické míchačky 

po dobu 10 minut. Konečná směs byla 5 minut homogenizována pomocí dispergátoru. 
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Vzorek číslo 1 

 
Obrázek 9 - Vzorek číslo 1 

 

Tabulka 4 - Složení vzorku číslo 1 

Složení Hmotnost navážky [g] Procentuální hmotnost [%] 

Bambucké máslo 1,60 4,8 

Jojobový olej 5,80 17,4 

Kokosový olej  2,80 8,4 

Olivový olej 1,60 4,8 

Včelí vosk 1,60 4,8 

Cetylalkohol 0,64 1,9 

PEG-100 stearát 0,06 0,2 

Polysorbát 20 2,2 6,6 

MQ voda 17,00 51,1 
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Vzorek číslo 2 

 

 

Obrázek 10 - Vzorek číslo 2 

 

Tabulka 5 - Složení vzorku číslo 2 

Složení Hmotnost navážky [g] Procentuální hmotnost [%] 

Bambucké máslo 2,60 8,5 

Kakaové máslo 2,20 7,2 

Kokosový olej  3,50 11,4 

Včelí vosk 2,20 7,2 

Tetraboritan sodný 3,00 9,8 

PEG-100 stearát 0,10 0,3 

MQ voda 17,00 55,6 

 

Vzorek číslo 3 

 

Obrázek 11 - Vzorek číslo 3 
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Tabulka 6 - Složení vzorku číslo 3 

Složení Hmotnost navážky [g] Procentuální hmotnost [%] 

Bambucké máslo 1,41 3,1 

Kokosový olej  4,90 10,7 

Minerální olej 5,50 12,0 

Cetylalkohol 7,30 15,9 

Tetraboritan sodný 1,10 2,4 

PEG-100 stearát 0,20 0,4 

Xanthanová guma 0,50 1,1 

MQ voda 25,00 54,5 

 

Vzorek číslo 4 

 

Obrázek 12 - Vzorek číslo 4 

 

Tabulka 7 - Složení vzorku číslo 4 

Složení Hmotnost navážky [g] Procentuální hmotnost [%] 

Kakaové máslo 2,30 8,7 

Minerální olej 5,70 21,5 

Včelí vosk 2,70 10,2 

Tetraboritan sodný 0,40 1,5 

PEG-100 stearát 0,17 0,6 

Xanthanová guma 0,30 1,1 

MQ voda 15,00 56,5 

 

  



29 

 

Vzorek číslo 5 

 

Obrázek 13 - Vzorek číslo 5 

 

Tabulka 8 - Složení vzorku číslo 5 

Složení Hmotnost navážky [g] Procentuální hmotnost [%] 

Bambucké máslo 1,50 4,0 

Kokosový olej 2,50 6,7 

Jojobový olej 5,00 13,4 

Olivový olej 1,70 4,6 

Včelí vosk 1,50 4,0 

Cetylalkohol 0,50 1,3 

PEG-100 stearát 0,20 0,5 

Polysorbát 20 4,40 11,8 

MQ voda 20,00 53,6 

 

Vzorek číslo 6 

 

Obrázek 14 - Vzorek číslo 6 
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Tabulka 9 - Složení vzorku číslo 6 

Složení Hmotnost navážky [g] Procentuální hmotnost [%] 

Jojobový olej 10,00 19,8 

Včelí vosk 8,40 16,7 

Tetraboritan sodný 2,00 4,0 

MQ voda 30,00 59,5 

 

Vzorek číslo 7 

 
Obrázek 15 - Vzorek číslo 7 

Tabulka 10 - Složení vzorku číslo 7 

Složení Hmotnost navážky [g] Procentuální hmotnost [%] 

Bambucké máslo 5,30 13,8 

Jojobový olej 5,10 13,3 

Včelí vosk 3,00 7,8 

Cetylalkohol 0,61 1,6 

PEG-100 stearát 0,07 0,2 

Polysorbát 20 4,40 11,4 

MQ voda 20,00 52,0 

 

3.5 Stanovení stability vzorků 

Pomocí analytické odstředivky byly zjištěny indexy nestability všech laboratorně 

připravených vzorků a tří vzorků komerčních značek Garnier, Nivea a Barnängen.  

Celkově byla provedena 3 měření, všechna při frekvenci 4 000 otáček za minutu. Což je 

nejvyšší možné nastavení. První měření bylo provedeno po dobu 3 hodin při teplotě 25 °C, 

druhé také při teplotě 25 °C, ale po dobu 17 hodin, abychom získali informace o změnách 

stability v čase. Poslední měření probíhalo 17 hodin při teplotě 40 °C, abychom mohli 

porovnat vliv teploty na měřené vzorky. Pro všechny testy byly použity polyakrylátové 

kyvety s optickou dráhou 2 mm.  

Během prvního měření byly analyzovány všechny vzorky, přičemž vzorky číslo 4 a 7 

dvakrát, jelikož vykazovaly nejvyšší hustotu. Druhé měření bylo provedeno na všech vzorcích 
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a na vzorcích číslo 3 a 4 dvakrát na základě výsledků z prvního měření, protože vzorky 3 a 4 

byly nejvíce stabilními laboratorně připravenými vzorky. Třetí měření při zvýšené teplotě 

proběhlo na jedenkrát na všech vzorcích. 
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4 Výsledky a diskuze  

4.1 Indexy nestability  

 

Vzorek Měření Index nestability  Vzorek Měření Index nestability  

1 

3hod, 25 °C 0,287 

6 

3hod, 25 °C 0,110 

17hod, 25 °C 0,360 17hod, 25 °C 0,251 

17hod, 40 °C 0,649 17hod, 40 °C 0,272 

2 

3hod, 25 °C 0,260 

7 

3hod, 25 °C 0,026; 0,032 

17hod, 25 °C 0,346 17hod, 25 °C 0,144 

17hod, 40 °C 0,428 17hod, 40 °C 0,562 

3 

3hod, 25 °C 0,004 

B 

3hod, 25 °C 0,007 

17hod, 25 °C 0,008; 0,010 17hod, 25 °C 0,004 

17hod, 40 °C 0,007 17hod, 40 °C 0,018 

4 

3hod, 25 °C 0,006; 0,012 

N 

3hod, 25 °C 0,004 

17hod, 25 °C 0,010; 0,014 17hod, 25 °C 0,008 

17hod, 40 °C 0,012 17hod, 40 °C 0,016 

5 

3hod, 25 °C 0,475 

G 

3hod, 25 °C 0,005 

17hod, 25 °C 0,491 17hod, 25 °C 0,007 

17hod, 40 °C 0,477 17hod, 40 °C 0,008 

 

4.2 Porovnání stability vzorku číslo 1 

Vzorek číslo 1 vykazoval již po 3 hodinovém testu rozdělení fází. U povrchu došlo 

k separaci olejové fáze, v emulzi došlo ke krémování, transmitance dosahovala v této oblasti 

maxima. Poté následuje vrstva sedimentu, na Obrázek 16 lze sledovat, jak se olej postupem 

času separoval. U dna kyvety se oddělila vodná fáze. Výsledek druhého měření se shoduje 

s výsledky z měření prvního, liší se pouze v tloušťce separované vodné fáze, kdy 

u 17 hodinovém testu byla vodná fáze širší. Po vystavení vzorku 17 hodinovém měření při 

vyšší teplotě, tedy při 40 °C, lze sledovat oddělení fází ve větší míře, olejová i vodná fáze jsou 

nepatrně širší než po měření při teplotě 25 °C. Transmitanční profily zobrazují postupná 

čeření obou fází. Přesto zůstala vodná fáze ve všech třech případech zakalená. Vzorek byl 

vyhodnocen jako nestabilní. 
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Obrázek 16 - Vzorek 1, 25 °C, 4 000 ot.min-1, 3hodiny 

 

 

Obrázek 17 - Vzorek 1, 25 °C, 4 000 ot.min-1, 17 hodin 
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Obrázek 18 - Vzorek 1, 40 °C, 4 000 ot.min-1, 17 hodin 

4.3 Porovnání stability vzorku číslo 2 

Při měření vzorku číslo 2 došlo k vytvoření dvou sedimentů ve všech třech případech, jeden 

sediment vznikl u dna kyvety, druhý se držel u hladiny vzorku. Vlivem delší doby 

centrifugace docházelo k čeření vodné fáze ve větší míře a v oblasti dna sedimentu u hladiny 

se vytvořilo několik bublinek, které představují pík v oblasti zhruba 118 mm. Vlivem vyšší 

teploty došlo k oddělení tenké olejové vrstvy, v emulzi proběhlo krémování. Vzorek byl 

vyhodnocen jako nestabilní. 

 
Obrázek 19 - Vzorek číslo 2, 25 °C, 4 000 ot.min-1, 3 hodiny 
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Obrázek 20 - Vzorek číslo 2, 25 °C, 4 000 ot.min-1, 17 hodin 

 

 

Obrázek 21 - Vzorek číslo 2, 40 °C, 4 000 ot.min-1, 17 hodin 
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4.4 Porovnání stability vzorku číslo 3 

Vzorek číslo 3 nevykazoval žádné známky nestability, ani při posledním měření, tedy při 

teplotě 40 °C a otáčkách 4 000 ot.min-1. Maximální index nestability tohoto vzorku byl 0,010, 

což je hodnota srovnatelná s komerčně zakoupenými vzorky. Vzorek byl tedy vyhodnocen 

jako stabilní kosmetická emulze. Vysoké stability laboratorně připravené emulze bylo 

nejspíše dosáhnuto vyšším obsahem emulgátoru cetylalkoholu a použití xanthanové gumy, 

čímž se vzorek číslo 3 lišil od ostatních. 

 
Obrázek 22 - Vzorek číslo 3, 25 °C, 4 000 ot.min-1, zmenšený obrázek: 3 hodiny; zvětšený 17 hodin 

 

 

Obrázek 23 – Vzorek číslo 3, 40 °C, 4 000 ot.min-1, 17 hodin 
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4.5 Porovnání stability vzorku číslo 4 

U vzorku číslo 4 nedošlo k žádným změnám během všech třech měření. Při teplotě 25 °C 

byl tento vzorek proměřen dvakrát při 3 hodinovém testu i při 17 hodinovém testu. Index 

nestability získaný zprůměrováním všech získaných indexů nestability činí 0,011, což je 

srovnatelné se zakoupenými vzorky, tudíž byl vzorek číslo 4 označen za stabilní. Stability 

bylo nejspíš dosáhnuto díky obsahu včelího vosku, jakožto přírodního emulgátoru, a také 

obsahem xanthanové gumy, která emulzi zahustila a stabilizovala. 

 

Obrázek 24 – Vzorek číslo 4, 25 °C, 4 000 ot.min-1, zmenšený obrázek: 3 hodiny; zvětšený: 17 hodin 

 

 

Obrázek 25 - Vzorek číslo 4, 40 °C, 4 000 ot.min-1, 17 hodin 
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4.6 Porovnání stability vzorku číslo 5 

Při měření vzorku číslo 5 docházelo k rozdělení emulze na dvě fáze. U dna kyvety se 

vytvářela čirá vodná vrstva a nad ní se vytvářela vrstva sedimentu. Při zvýšené teplotě došlo 

k rozšíření vodné fáze, která už ale nebyla tak čirá jako u předchozích dvou měření. Lze to 

sledovat i z transmitančního profilu, jelikož hodnota transmitance postupně klesala až 

do polohy zhruba 116,5 mm. V této poloze vodná fáze přešla v sediment. Dále lze na základě 

transmitančního profilu hodnotit, že nad vrstvou sedimentu došlo k oddělení tenké olejové 

fáze. Celkově byl vzorek vyhodnocen jako nestabilní.  

 
Obrázek 26 - Vzorek číslo 5, 25 °C, 4 000 ot.min-1, 3 hodiny 

 

 
Obrázek 27 - Vzorek číslo 5, 25 °C, 4 000 ot.min-1, 17 hodin 
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Obrázek 28 - Vzorek číslo 5, 40 °C, 4 000 ot.min-1, 17 hodin 
 

4.7 Porovnání stability vzorku číslo 6 

U vzorku číslo 6 bylo zpozorováno rozdělení do dvou fází, přičemž vrstva vodné fáze 

dosahovala tloušťky zhruba 4 mm. Po provedení druhého testu při stejné teplotě, tedy 

při 25 °C, ale po dobu 17 hodin, došlo k navýšení vodné fáze zhruba o 3 mm, tedy na tloušťku 

7 mm. Zajímavé je, že při 17 hodinovém testu při teplotě 40 °C nedošlo téměř k žádné změně. 

Tloušťka vodné fáze a sedimentu zůstaly stejné jako při teplotě 25 °C. Zvýšená teplota 

neměla na měřený vzorek vliv. Vzorek byl vyhodnocen jako nestabilní. 

 
Obrázek 29 Vzorek číslo 6, 25 °C, 4 000 ot.min-1, 3 hodiny 
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Obrázek 30 – Vzorek číslo 6, 4 000 ot.min-1, 17 hodin, zmenšený obrázek: 40 °C; zvětšený: 25 °C 

 

4.8 Porovnání stability vzorku číslo 7 

U vzorku číslo 7 došlo k největší změně hodnot indexu nestability ze všech měřených 

vzorků. Během 3 hodinovém měření při teplotě 25 °C se podle transmitančních křivek 

vytvořila u dna kyvety tenká vodní vrstva, která nebyla pozorována okem. Test byl proveden 

na dvou vzorcích, přičemž jejich hodnoty nestability činily 0,026 a 0,032. Po měření při stejné 

teplotě, ale po dobu 17 hodin, došlo k jasnému vytvoření vodné fáze. Zvýšená teplota 

způsobila oddělení olejové fáze, ve vzorku došlo ke krémování. Vzorek byl vyhodnocen jako 

nestabilní.  

 
Obrázek 31– Vzorek číslo 7, 25 °C, 4 000 ot.min-1, 3 hodiny 
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Obrázek 32 – Vzorek číslo 7, 25 °C, 4 000 ot.min-1, 17 hodin 

 

 
Obrázek 33 – Vzorek číslo 7, 40 °C, 4 000 ot.min-1, 17 hodin 
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4.9 Porovnání stability komerčních vzorků 

Vzorky komerčně dostupných emulzí neprojevily žádné známky nestability ani v jednom 

z měření. Všechny tři byly vyhodnoceny jako stabilní. Nejvyšší index nestability  se objevil 

u vzorku od značky Barnängen, který dosahoval hodnoty 0,018, od značky Garnier měl 

nejvyšší hodnotu 0,008, vzorek značky Nivea vykazoval nejvyšší index nestability 0,016. 

Nejvyšších hodnot se dosáhlo při měření za vyšší teploty. Všechny tři vzorky byly 

vyhodnoceny jako stabilní. Potvrdilo se, že zvýšením teploty dosáhneme nestability dříve. 

 

 
Obrázek 34 – Vzorek značky Barnängen, 40 °C, 4 000 ot.min-1, 17 hodin 

 

 

Obrázek 35 – Vzorek značky Garnier, 40 °C, 4 000 ot.min-1, 17 hodin 
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Obrázek 36 – Vzorek značky Nivea, 40 °C, 4 000 ot.min-1, 17 hodin 
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5 Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo zhodnotit stabilitu kosmetických disperzí pomocí 

odstředivého analyzátoru LUMiSizer. Byla vypracována teoretická část, která charakterizuje 

kosmetické emulze a metody hodnocení jejich stability.  

V experimentální části bylo vybráno 7 vzorků, které vykazovaly stabilitu při laboratorní 

teplotě. Dále byla srovnána stabilita těchto připravených vzorků se vzorky komerčně 

dostupnými. Dva ze sedmi v laboratoři vyrobených vzorků byly vyhodnoceny jako stabilní, 

komerční vzorky byly jako stabilní vyhodnoceny všechny tři.  

Vzorky číslo 1, 2 a 5 byly nestabilními již po prvním testování, který byl proveden 

při teplotě 25 °C a při otáčkách 4 000 ot.min-1 po dobu 3 hodin. U všech došlo k vyčeření 

vodné fáze, u vzorku číslo 1 se oddělila i olejová fáze. 

Po prvním měření byly komerční vzorky a vzorky číslo 3 a 4 bez jakýkoliv známek 

nestability. U vzorku číslo 6 se sice oddělila vodná fáze, ale emulze nebyla vyhodnocena jako 

nestabilní, poněvadž to neznamená, že by nějak došlo k narušení účinků kosmetické emulze. 

Druhé měření při stejných podmínkách, ale po delší dobu, přineslo velmi podobné 

výsledky. Všechny vzorky sice měly vyšší index nestability, ale pouze u emulze číslo 6 došlo 

ke změnám. Vodná fáze se oddělila ve větší míře, a na základě toho byl vzorek vyhodnocen 

jako nestabilní.  

Po testování při teplotě 40 °C a otáčkách 4 000 ot.min-1 po dobu 17 hodin byly 

zaznamenány největší rozdíly ve stabilitě vzorků. U vzorku číslo 1 stoupnul index nestability 

až na hodnotu 0,649, což je nejvyšší hodnota ze všech měřených vzorků. Oddělila se vodná 

i olejová fáze a mezi nimi zůstala malá vrstva sedimentu.  

U vzorku číslo 2 došlo ke zakalení vodné fáze a index nestability stoupnul na 0,428. Vzorek 

číslo 5 se po posledním měření rozdělil na 3 části, olejovou fázi, sediment a vodnou fázi. 

U vzorku číslo 6 nedošlo zvýšením teploty k žádným změnám. Naopak u vzorku číslo 7 

nastaly největší změny oproti měření při teplotě 25 °C. Na povrchu došlo k vyčeření olejové 

fáze, a vodná fáze se zakalila. 

Komerčně zakoupené kosmetické emulze a emulze číslo 3 a 4 stále nejevily žádné známky 

nestability. Celkově tedy byly vyhodnoceny jako stabilní.  

Z výsledků, které jsme získaly měřením na analytické odstředivce LUMiSizer se dá 

o chování jednotlivých emulzí hodně zjistit. Pro přesnější hodnocení stability se ale 

doporučuje kombinovat metody hodnocení analytickou odstředivkou s konvekční metodou.  
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7 Seznam použitých zkratek  

O  olej 

O/V   emulze olej ve vodě 

O/V/O  emulze olej ve vodě v oleji 

V  voda 

V/O  emulze voda v oleji 

V/O/V  emulze voda v oleji ve vodě 

 


