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Abstrakt 
 

    Práce zkoumá možnosti využití odpadů v produkci pigmentů. Teoretická část 

práce obecně popisuje Cu, Fe a pigmenty.  Podrobně charakterizuje pigmenty s obsahem 

železa a mědi. Charakterizuje vybrané metalurgické odpady z polské huti Głogów. Roční 

produkce hutnického průmyslu v Polsku je asi 30 milionů tun měďnaté rudy.  Z tohoto 

množství je 500 tisíc tun čisté mědi a zbytek tvoří odpady. Tyto odpady můžeme rozdělit 

do tří skupin – hornické, úpravnické a metalurgické. Pro svou práci jsem zvolila 

metalurgické odpady. Jedná se o barevné, pevné, suché a tvrdé odpady, které jsou 

nerozpustné ve vodě. Hornické a úpravnické odpady jsou hrubší a neliší se barvou. 

Metalurgické odpady je možno využít mnoha způsoby: např. jako štěrky, brusné materiály, 

pigmenty. Experimentální část je věnována vybraným metalurgickým odpadům za účelem 

ověření jejich využití jako pigmentů. Pro svou barevnost byly vybrány tři odpady s různým 

obsahem Cu a Fe a z nich připraveny čtyři vzorky. Na základě závislosti barvy  

na zrnitosti byly z jednoho odpadu připraveny dva vzorky o různé zrnitosti. Byly ověřeny 

možnosti využití těchto odpadů jako minerálních pigmentů ve vápenných omítkách  

a byly porovnány s pigmenty průmyslovými, běžně dostupnými na trhu. 

 

 

Klíčová slova:  pigmenty, metalurgické odpady, železo, měď 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6



 

Abstract 
 

           The work deals with the possibilities of use of the waste arising out of pigment 

production. The theoretical part describes Cu, Fe and pigments in general. It specifies  

in detail the pigments containing iron and copper and focuses on selected types  

of metallurgical waste from the Polish steelworks Głogów. The annual metallurgical 

production in Poland brings about 30 million tonnes of copper ore. This means about  

500 thousand tonnes of pure cooper and the rest is waste. The waste can be divided in three 

groups – mining waste, tailings and metallurgical waste. Metallurgical waste is the subject 

matter of my work. It is a colourful, solid, dry and hard waste insoluble in water. Mining 

waste and tailings are rougher and do not differ in colour. Metallurgical waste can be used 

in many ways, e.g. as gravel, abrasive material, pigments. The experimental part  

of the work focuses on selected types of metallurgical waste and examination of their use 

as pigments. Three types of waste with different Cu and Fe content were chosen due  

to their colours and made into four samples. Based on the relation between the colour  

and the texture two different samples of one waste were prepared. The use of these types  

of waste as mineral pigments in lime plasters was studied and they were compared with  

the industrial pigments generally available on the market.  

  
 

Key words:  pigments, metallurgical waste, iron, copper 
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SEZNAM ZKRATEK 
 
a – název pigmentu v angličtině 

n – název pigmentu v němčině 

f  – název pigmentu ve francouzštině 

lat  - latinsky 

LOI – Loss of ignition 
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1. ÚVOD 
 

Současnost je charakteristická vzrůstajícím tempem úbytku primárních surovin  

a nutností zpracování a následného využití sekundárních surovin, které obsahují užitkové 

složky pro další využití. Vývoj směřuje k bezodpadovým technologiím. Jde o celosvětový 

trend, hledající zcela nové možnosti v obnově použitých surovin. [3] 

Základem výroby kovů jsou kovonosné suroviny. Odpady z těžby a úpravy rud 

řadíme mezi potencionální zdroje pigmentů, zejména  anorganické odpady s obsahem kovů 

ze zpracování a povrchové úpravy kovů. Průmyslová výroba představuje výhledově možné 

zdroje vstupních materiálů pro výrobu pigmentů. Na základě přesného zhodnocení těchto 

odpadů po stránce upravitelnosti, toxicity, chemického a minerálního složení a fyzikálních 

vlastností lze navrhnout jejich pozdější technologii úpravy a možné využití. [10,13] 

Využití odpadů v produkci pigmentů limituje mnoho faktorů a existují určité 

meze pro uplatnění a zavádění do výrobní praxe. Metody pro využití jsou použitelné jen 

tehdy, když nemají negativní vliv na životní prostředí. Je možno je aplikovat jen na takové 

odpady, které se vyskytují ve velkém množství a přibližně ve stejné kvalitě, aby z hlediska 

cenových a kvalitativních relací představovala konkurenci pro běžně používané 

průmyslové pigmenty. Není zanedbatelný ani ekonomický aspekt, především ceny 

druhotných surovin. Při provozních nákladech hrají úlohu náklady na dopravu, třídění, 

separaci, na předběžné zpracování. Výše nákladů závisí i na koncentraci odpadu. [24] 

 

1.1  Cíl práce 
 

Cílem práce je ověřit a posoudit možnosti využití odpadů v produkci pigmentů. 

Teoretická část práce obecně popisuje Cu, Fe a pigmenty. Podrobně charakterizuje 

pigmenty s obsahem železa a mědi. Charakterizuje vybrané metalurgické odpady z polské 

huti Głogów.  Roční produkce hutnického průmyslu v Polsku je asi 30 milionů tun 

měďnaté rudy.  Z tohoto množství je 500 tisíc tun čisté mědi a zbytek tvoří odpady. Tyto 

odpady můžeme rozdělit do tří skupin – hornické, úpravnické a metalurgické. Pro svou 

práci jsem zvolila metalurgické odpady. Jedná se o barevné, pevné, suché a tvrdé odpady, 
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které jsou nerozpustné ve vodě. Hornické a úpravnické odpady jsou hrubší a neliší se 

barvou. Metalurgické odpady je možno využít mnoha způsoby: např. jako štěrky, brusné 

materiály, pigmenty. 

  Experimentální část je věnována vybraným metalurgickým odpadům za účelem 

ověření jejich využití jako pigmentů. Pro svou barevnost byly vybrány tři odpady s různým 

obsahem Cu a Fe a z nich připraveny čtyři vzorky. Na základě závislosti barvy  

na zrnitosti byly z jednoho odpadu připraveny dva vzorky o různé zrnitosti. Byly ověřeny 

možnosti využití těchto odpadů jako minerálních pigmentů ve vápenných omítkách  

a byly porovnány s pigmenty průmyslovými, běžně dostupnými na trhu. 

 

 

 
2. TEORETICKÁ ČÁST 
 
 
2.1  Měď 
 

Měď , chemická značka: Cu (lat. Cuprum). Vyznačuje se velmi dobrou tepelnou  

a elektrickou vodivostí, dobře se mechanicky zpracovává a je odolná proti atmosférické 

korozi. Je základní součástí řady velmi důležitých slitin a mimořádně důležitá  

pro elektrotechniku. Typický kovový prvek červenohnědé barvy, která ve velmi tenkých 

plátech prosvítá zelenomodře. Krystalizuje v krychlové soustavě. Patří mezi přechodné 

prvky, které mají valenční elektrony v d-sféře a patří do I.B skupiny.  

Na vzduchu je měď nestálá, protože se za působení atmosférické vlhkosti a oxidu 

uhličitého pokrývá  tenkou vrstvičkou zeleného zásaditého uhličitanu měďnatého  

(CuCO3.Cu(OH)2), (měděnkou), která ji účinně chrání proti další korozi vzdušným 

kyslíkem a vlhkostí (vodou). Tento proces probíhá podle podmínek vzdušné vlhkosti 

několik měsíců až let. Na měď působí za pokojové teploty a vzdušné vlhkosti  

i chlor. Za vyšší teploty se měď slučuje s velkou spoustou prvků, nejvýraznější je 

významná slučivost se sírou. Sloučeniny měďnaté barví plamen zeleně. 

Ryzí měď se v přírodě nachází, ale vzácně. Ve větším množství se vyskytuje   

převážně ve sloučeninách. Volná se ve větší míře vyskytuje u  v 

. Nejčastěji ji nacházíme ve formě , mezi něž patří například  

Hořejšího jezera Severní 

Americe sulfidů chalkosin
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neboli leštěnec měděný Cu S,  CuS,  Cu FeS ,  (Cu .Pb) [SbS ]  

nebo  neboli kyz měděný CuFeS  (Obr. č. 3). Dalšími významnými minerály 

jsou  Cu O, zelený  CuCO . Cu(OH)  (Obr. č. 2) a jemu chemicky podobný 

modrý  2 CuCO . Cu(OH)  (Obr. č. 1). [3,6,19] 

2 covellin bornit 3 3 bouronit 2 3 3 2

chalkopyrit 2

kuprit 2 malachit 3 2

azurit 3 2

 

     
 
Obr. č.  1  Azurit                       Obr. č.  2  Malachit                     Obr. č.  3   Chalkopyrit  

 

Měď patří také mezi , protože je součástí  obsaženého 

v krvi . 

biogenní prvky hemocyaninu

měkkýšů

Mezi největší světové producenty mědi patří především , . Významná 

ložiska měděných rud se dále nalézají v , , ,  a . 

[28] 

Chile Peru

Zairu Zambii Kanadě Kazachstánu Polsku

 

2.1.1  Výroba mědi 

Hlavním zdrojem pro průmyslovou výrobu mědi jsou sulfidické rudy, které jsou 

poměrně bohaté na , ale obsah mědi se v nich pohybuje kolem 1,6 - 2 %. Vytěžená 

ruda se proto nejprve drtí a koncentruje, čímž obsah mědi stoupne na 15 až 20 %. 

železo

Výroba mědi ze sulfidických rud se provádí ve třech základních krocích: 

• Pražení je první základní krok, jehož podstatou je odstranění co možná největšího 

množství  z rudy a převedení co možná největšího množství  na . 

Oxidy  a  při tomto pražení vytěkají. Pokud klesne obsah síry v rudě 

natolik, že na jeden 1 atom mědi připadá přibližně 1 atom síry, následuje druhý krok.  

síry sulfidů oxidy

arsenu antimonu

 

                 2 Cu S + 3 O  → 2 2 2 Cu2O + 2 SO                                                             (1) 2  
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• Tavení na měděný lech (kamínek) probíhá v šachtových nebo plamenných pecích  

za přidání koksu a struskových přísad (nejčastěji oxid křemičitý) při teplotě 1400 °C, 

aby se odstranil sulfid železnatý FeS. Při tomto pochodu přechází oxid měďnatý 

vzniklý v minulém kroku opět v sulfid a sulfid železnatý reaguje s oxidem křemičitým 

na křemičitan železnatý. Sulfid měďný, který při reakci vzniká, se spolu s dalšími 

sloučeninami usazuje na dně taveniny jako měděný lech neboli kamínek.  

Po odstranění velkého množství suflidu železnatého z rudy následuje třetí krok.  

               2 CuO + FeS + C SiO2 → Cu2S + FeSiO3 + CO                                           (2) 
 

• Zpracování měděného lechu na surovou měď se dnes výhradně provádí dmýcháním 

v konvertoru, což je metoda, která se označuje jako pražení s dmýcháním  

nebo besemerace mědi. Tento způsob výroby spočívá v kombinaci pochodu pražně 

redukčního a pochodu pražně reakčního. Roztavený měděný lech se vleje  

do konvertoru, který obsahuje zásaditou nebo kyselou vyzdívku a to podle toho zda 

obsahuje ruda zásadité nebo kyselé přísady, a vhání se stlačený vzduch. Zbytky sulfidu 

železnatého přecházejí na oxid a vytváří tak strusku. Poté probíhá oxidace sulfidu 

měďného na oxid měďnatý, který energicky reaguje se sulfidem měďným na kovovou 

měď.  

             2 Cu2O + Cu2S → 6 Cu + SO2                                                                       (3) 

  

 Oxidické měďnaté rudy lze zpracovávat na kov přímou redukcí koksem  

za vysoké teploty, ale častěji se přidávají k sulfidickým rudám mědi, kde tyto rudy působí 

oxidačně a urychlují tak redukci sulfidu na oxid, popřípadě na kov při vhodně zvoleném 

poměru.  

 Surová měď, tzv. černá měď se čistí elektrolyticky. Anodou je surová měď, jako 

elektrolyt se užívá kyselý roztok síranu měďnatého CuSO4 a katodu tvoří čistá měď. 

Nečistoty, které se hromadí v okolí anody jako anodické kaly jsou cenným zdrojem stříbra, 

zlata a dalších těžkých kovů.  [6,9,19,28] 
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2.1.2  Struska 
 

 Struska je vedlejším produktem mnoha termických a spalovacích procesů. 

Nejznámější jsou strusky metalurgické, vznikající při tavení a rafinaci kovů (škváry  

z vysokých pecí), dále strusky jako produkt spalovacích procesů při spalování pevných 

paliv (stavebnické škváry), spalovaní odpadů a strusky vulkanické. Strusky sestávají 

převážně z oxidů s příměsemi sloučenin síry, fosforu a kovových částic. Metalurgické 

strusky vznikají při zpracování roztavených tekutých kovů. Nekovové složky vsázky 

(okuje, korozní produkty, znečištěniny ap.), produkty vzniklé při metalurgických reakcích 

v tavenině, stržené částečky z vyzdívek ap. vyplouvají na povrch kovové lázně  

a vytvářejí více nebo méně souvislou vrstvu na povrchu taveniny. [11] 

 Na volbě optimálního struskotvorného režimu závisí úspěch metalurgického 

pochodu a také náklady výroby. Zpracování tekutých kovů je komplexní termodynamický 

proces, který se odehrává v systému tavenina-struska-atmosféra. Tyto tři složky se 

vzájemně ovlivňují a dochází zde k výměně iontů na fázových rozhraních. Ke splnění této 

úlohy musí strusky vykazovat zcela určité a pro každý metalurgický pochod specifické 

vlastnosti. Nejdůležitější je dobrá tavitelnost za používaných teplot, chemická aktivita, 

schopnost absorbovat nežádoucí látky z taveniny, měrná hmotnost musí odpovídat daným 

podmínkám atd. 

 Vlastnosti strusek  jako specifická hmotnost, viskozita roztavené strusky, 

povrchové napětí nebo napětí na fázovém rozhraní a elektrická vodivost strusek patří mezi 

další důležité parametry, které musí být respektovány. Dalším důležitým parametrem je 

bazicita strusek. Bazicita je poměr mezi kyselými a zásaditými složkami strusky 

(CaO+MgO)/SiO2.  

 Metalurgické strusky sestávají hlavně z kovových oxidů jako oxid křemičitý, 

silikáty, oxidy železa, oxid vápenatý atd. Před odléváním musí být struska z povrchu 

taveniny pečlivě odstraněna – stažena. Zbytky strusek mohou zhoršovat kvalitu 

vyráběných ingotů a odlitků jako nekovové vměstky především zhoršením mechanických 

vlastností výrobků. Mnohé strusky, zejména strusky ocelářské, slévárenské a strusky  

z výroby neželezných kovů obsahují sloučeniny kovů, které mohou být metalurgicky 

recyklovány. Tyto strusky se potom dále zpracovávají, například některé slévárenské 
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strusky obsahují až 60% železa, které je možno magneticky separovat. Recyklování strusek 

tvoří významnou ekonomickou oblast hutní výroby. [11,28] 

 

 
                                           
                                          Obr. č.  4  Struska 
 
 
 
2.1.3  KGHM Polska Miedź 
 
 
 KGHM Polska Miedź S.A. patří mezi nejvýznamnější těžařské koncerny na světě. 

Tato polská společnost se primárně zabývá těžbou a zpracováním mědi a stříbra. Roční 

produkce mědi překračuje hranici 500 tisíc tun ročně (cca. 3 % světové produkce)  

a produkce stříbra se pohybuje okolo 40 tisíc tun ročně (cca. 6 % světové produkce). Mezi 

okrajové činnosti patří těžba a zpracování zlata, olova a kamenné soli. Společnost svým 

zákazníkům nabízí měď ve třech formách, jedná se o zušlechtěné měděné pláty, měděné 

dráty a tyče. Stříbro je dodáváno buď v prutech nebo jako granule. Jedná se o společnost  

s dlouhodobou těžební tradicí, která je devátý největší producent mědi a třetí největší 

výrobce stříbra na světě. 

 Těžební společnost KGHM je v současné době rozčleněna na deset divizí, z čehož 

jsou tři doly (Lubin, Rudná a Polkowice-Sieroszowice), tři zpracovatelské divize, divize 

obohacování rudy,řízení odpadu, záchranná služba a divize zpracování informací. [25] 
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       Graf č. 1 Divize společnosti KGHM 
 
 
 Převážná většina produkce mědi pochází z výše uvedených třech dolů, které se 

nachází na polském území. Ročně společnost vytěží více než 500 tisíc tun měděné rudy. 

Velká část produkce směřuje do evropských zemí, především pak na domácí (polský)  

a německý trh. Další významní evropští odběratelé jsou Česká republika, Anglie  

a Maďarsko. Mimo Evropu směřuje okolo 20 % produkce (nejvýznamnějším odběratelem 

je Čína). Společnost KGHM uvažuje v současné době o rozšíření své těžby na asijský 

kontinent. Podle posledních zpráv má zájem investovat do ložisek mědi v Laosu. Jedná se 

o naleziště umožňující těžbu mědi povrchovým způsobem s relativně nízkými náklady. 

Některé australské těžařské firmy již v Laosu investovaly téměř půl miliardy dolarů. Laos 

je považován za velmi perspektivní region, a to především kvůli nižším nákladům na těžbu 

a blízkosti k čínskému trhu. [25] 

 
 
 
2.2  Železo 
 
 Železo, chemická značka Fe, (lat. Ferrum) patří mezi nejrozšířenější přechodný 

kovový prvek. V přírodě se minerály železa vyskytují velmi hojně a železo se z nich 

získává redukcí ve vysoké peci. Železo má všestranné využití při výrobě slitin  
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a pro výrobu většiny základních technických prostředků. Velmi významné jsou také 

sloučeniny železa, ať už jde o anorganické, organické nebo komplexní. Železo je také 

velmi významným biogenním prvkem, v organismu se podílí na přenášení kyslíku  

k buňkám. 

 Železo je poměrně měkký, ferromagnetický kov s malou odolností proti korozi. 

Lidstvu je známo již od pravěku, jeho průmyslová výroba v masovém měřítku začíná 

teprve v 18. století. Ve sloučeninách se vyskytuje především v mocenství Fe+2 a Fe+3. 

Chemicky je elementární železo značně nestálé a reaktivní. Působením vzdušné vlhkosti se 

železo snadno oxiduje za tvorby hydratovaných oxidů (rez). Tato reakce přitom nevede 

k ochraně materiálu povrchovou pasivací jako u mnoha jiných kovových prvků, protože 

vrstva rzi se snadno odlupuje a koroze pokračuje do hloubky materiálu. V suchém vzduchu 

(bez vlhkosti) reaguje železo s kyslíkem až při teplotě 150 °C a se samotnou vodou železo 

bez přítomnosti kyslíku vůbec nereaguje. Při žíhání železa ve vzduchu nebo jeho reakcí  

s vodní párou vzniká oxid železnato-železitý Fe3O4. Železo se přímo za horka slučuje  

s chlórem, sírou a fosforem a má schopnost se slučovat  s uhlíkem a křemíkem, naproti 

tomu se železo vůbec neslučuje s dusíkem. 

 V přírodě se železo vyskytuje ve formě sloučenin v mnoha rudách, které mohou 

být průmyslově využity k jeho výrobě. Nejvíce se vyskytuje ve formě oxidů a uhličitanů. 

Z nejznámějších lze jmenovat např. hematit (krevel) Fe2O3, magnetit (magnetovec) Fe3O4, 

limonit (hnědel) Fe2O3 · x H2O, ilmenit FeTiO3 nebo siderit (ocelek) FeCO3. Známý je  

i sulfidický pyrit FeS2, který se však kvůli obtížnému oddělení síry od železa průmyslově 

tolik nezpracovává. K méně známým rudám železa, které nelze využívat k jeho výrobě, 

patří například augit (Ca,Mg,Fe)SiO3, chromit (Fe,Mg)Cr2O4, kobaltin (Co,Fe)AsS, 

jakobsit MnFe2O4, andradit Ca3Fe23+(SiO4)3, olivín (Mg,Fe)2SiO4,  vivianit 

Fe3(PO4)2·8(H2O)  a wolframit (Fe,Mn)WO4. [7] 

 

2.2.1  Výroba železa 
 
 Surové železo se vyrábí ve vysoké peci redukcí svých oxidů koksem nebo oxidem 

uhelnatým. Upravené rudy se střídavě naváží se struskotvornými látkami (vápenec, oxidy 

křemíku) a koksem do vysoké pece. 

 Ve vysoké peci probíhá několik dějů. V dolní části pece se spaluje koks na oxid 

uhličitý CO2 díky vhánění předehřátého vzduchu (popř. vzduchu obsahujícího topný olej). 
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          C + O2 → CO2                                                                                                (4) 
 
 Touto exotermickou reakcí se pec v tzv. tavicí zóně vyhřívá na teplotu okolo 

2 000 °C, což způsobí roztavení surového železa a tvorbu tzv. strusky. Struska je vrstva 

lehkých oxidů a silikátů, která chrání taveninu před zpětnou oxidací vzdušným kyslíkem. 
 

         SiO2 + CaO → CaSiO3                                                                                    (5) 
 
 Na dně se hromadí roztavené železo, odkud se vypouští odděleně od strusky.  

Ve vyšších vrstvách pece probíhá tzv. nepřímá redukce oxidů železa oxidem uhelnatým, 

tak se získají asi dvě třetiny vyrobeného železa. Nejdříve dochází k redukci oxidu 

železitého (přechodně vzniká oxid železnato-železitý Fe3O4) a k rozkladu vápence na oxid 

vápenatý CaO a oxid uhličitý (reakce potřebující méně energie): 
 

       3 Fe2O3 + CO → 2 Fe3O4 + CO2                                                                       (6) 
 
       Fe3O4 + CO → 3 FeO + CO2                                                                             (7) 
 
       CaCO3 → CaO + CO2                                                                                       (8) 
 
Ve více horké časti se redukuje vzniklý oxid železnatý a dochází k nedokonalému 

spalování koksu za vzniku dalšího oxidu uhelnatého. 
 

     FeO + CO → Fe (s) + CO2                                                                                 (9) 
 
     C + CO2 → 2 CO                                                                                               (10) 
 
Ve spodních částech probíhá tzv. přímá redukce oxidů železa uhlíkem. 
 
      Fe2O3 + 3 C → 2 Fe (s) + 3 CO                                                                        (11) 
 
Celý proces probíhá prakticky nepřetržitě - na horní část vysoké pece se stále zaváží 

železná ruda, železný šrot, koks a struskotvorné přísady a naspodu se v určitých 

intervalech odpouští roztavené kovové železo - tzv. odpich vysoké pece. Surové železo, 

tzv. litina, obsahuje řadu nežádoucích příměsí jako je uhlík C (3-5%), křemík Si a fosfor P. 

V menší míře přijímá i síru S, která je ale více zadržena v podobě sulfidu manganatého 

MnS ve strusce. Surové železo se dobře odlévá, nejčastěji do forem požadované velikosti 

nebo do tzv. ingotů (housek). Výsledný produkt, tzv. litina, je poměrně pevný a tvrdý, ale 

velmi křehký, a možnost jeho dalšího mechanického opracování po odlití je minimální.  
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Z litiny se vyrábějí předměty, u kterých není vyžadována přesná rozměrová tolerance  

nebo vysoká odolnost proti nárazu. Příkladem mohou být pláty kamen, radiátory 

ústředního topení, kanálové poklopy nebo podstavce těžkých strojů. Struska se využívá ve 

stavebnictví k výrobě tvárnic, izolací stěn a některých druhů cementu. [7,12,28] 

 

 
2.3  Pigmenty 
 

 Pigmenty jsou jemnozrnné, barevné sloučeniny, nerozpustné ve vodě  

a v pojivech, často též teplotně odolné pevné částice o určitých optických  

nebo magnetických vlastnostech, jejichž velikostní rozsah je běžně mezi 0,1 - 1 μm 

(velikost transparentních a magnetických pigmentů bývá často pod 0,1 μm). Poskytují 

nátěrové barvě, nátěru i jiným hmotám barevný odstín. Barvící schopnost pigmentu 

umožňuje obarvit bílý pigment nebo v případě světlého pigmentu zesvětlit barevný 

pigment. Pro černé pigmenty je to schopnost ztmavit bílý pigment. Přírodní se připravují  

mletím, plavením a sušením přírodního materiálu. Umělé se připravují chemickými 

postupy – srážením z vodných roztoků nebo žíháním, tavením, příp. spalováním. Jemně se 

dispergují v pojivu. Jejich základní funkce je estetická (krytí podkladu a úprava povrchu). 

Mohou také materiál chránit před korozí. Barevnost pigmentu je způsobena schopností 

absorpce části dopadajícího bílého záření. Absorpce je způsobena přítomností chromoforů 

v molekule pigmentu. Kryvost – schopnost  pigmentu bránit  průchodu  světla prostředím, 

v němž je dispergován. Index lomu – poměr rychlosti světla ve vakuu ku rychlosti světla  

v daném prostředí. Pro daný pigment a prostředí je index lomu charakteristický. Index 

lomu je vždy vyšší než 1. Čím je index lomu vyšší, tím je daná látka opticky hustší.  

Se stoupajícím indexem lomu stoupá i kryvost pigmentu. Hodnota indexu lomu roste  

s klesající velikostí částic pigmentu. Toxicita – anorganické pigmenty jsou velmi často 

toxické. [15,16,17] 

 

2.3.1  Historie pigmentů  
 

 Využití pigmentů a barviv lidstvem se datuje do jeho počátků, konkrétně doby 

kamenné. Člověk využíval snadno dostupné pigmenty (grafit, okry a červeně na bázi oxidů 

železa, různě zbarvené hlíny). Jejich konkrétní využití je však nejisté, snad pro estetické  

a rituální účely. Z ranné lidské historie jsou pravděpodobně nejznámějším příkladem 
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jeskynní malby v Lascaux (Francie) a Altamiře (Španělsko) Existují zde velké soubory 

realistických kreseb, zpodobňující většinou zvířata, namalované s použitím dřevěného uhlí 

a barevných hlinek - okrů. Jejich vznik se klade do období končící starší doby kamenné 

(paleolitu). Na našem území jsou známy nálezy červeného hematitového prášku v okolí 

paleolitických ohnišť na vrchu Landek v Ostravě, jejichž stáří je 21 až 23 tisíc let.  

 

 Ve starověku se počet používaných pigmentů prudce rozrůstá. Z anorganických 

látek se začíná používat asfalt, křída, malachit, lazulit, auripigment, realgar, cinabarit aj. 

Ještě rychleji se rozšiřuje paleta používaných barviv na organické bázi. Největší rozvoj 

použití pigmentů a barviv nastává díky průmyslové a technické revoluci v 19. století. 

Pochopení základních fyzikálních zákonitostí a prudký rozvoj chemie umožnili jednak 

využívání stále širšího spektra barviv, navíc se rozšiřovala i poptávka v různých 

průmyslových odvětvích (ochrana kovů proti korozi, výroba papíru a plastů aj.). [5,28] 

 

2.3.2  Identifikace pigmentů 
 

 Chemické složení pigmentů je velmi různorodé, proto neexistuje jednotný postup  

při jejich identifikaci. Využívají se tři typy metod analýzy: mikroskopie, mikrochemie  

a instrumentální analýza. V mikrochemii se převážně využívají dvě metody. 

Mikrokrystalografická – produktem testovacích reakcí jsou charakteristické krystaly  

a  kapkové reakce, které se provádějí s minimálním množstvím vzorku. Nejdříve 

převedeme vzorek do roztoku působením minerálních kyselin nebo alkalickým tavením. 

Podle chování vzorku při rozpouštění zvolíme vhodné testovací reakce. Každý prvek 

musíme analyzovat samostatně.  Mikroskopie je nejdéle používaná metoda pro identifikaci 

pigmentů. Získáme charakteristiky optických vlastností pigmentů. Používá se polarizační 

mikroskop. Pigment pozorujeme v lineárně polarizovaném světle. Pozorování lze doplnit 

luminiscenční  mikroskopií,  která  může  usnadnit  identifikaci některých  pigmentů.  Pro 

detailnější průzkum vzorku je nutno využít elektronovou mikroskopii. Příprava vzorku  

pro optickou mikroskopii: 

 Nábrus – neprůhledný preparát. Připravuje se zalitím vzorku do syntetické 

pryskyřice. Poté se zbrousí a vyleští ve směru kolmém na sled vrstev. Je určený  

pro pozorování v dopadajícím světle. 

 21



 Výbrus – transparentní preparát, vzniklý zalitím vzorku do pryskyřice  

a následným zbroušením a vyleštěním. Je určený pro pozorování jednotlivých zrn  

v procházejícím polarizovaném světle. 

 Práškový preparát – transparentní preparát vzniklý zalitím práškového vzorku  

do pryskyřice s přesně definovaným indexem lomu. Je určený pro pozorování  

v procházejícím polarizovaném světle.    [17] 

 
2.3.3  Vlastnosti  pigmentů  

 

 Nejjednodušší a nejdostupnější metodou k identifikaci pigmentů vedle citlivých  

a vysoce sofistikovaných metod, které vyžadují náročné přístrojové vybavení,  

je polarizační mikroskopie. Pro identifikaci se určují morfologické a optické vlastnosti. 

[17,20] 

 

2.3.3.1   Morfologické vlastnosti 
 

 Mezi morfologické vlastnosti řadíme – homogenitu, velikost a tvar částic, 

charakter povrchu, štěpnost, přítomnost agregátů, krystalický tvar a soustavu. [15,17,20] 

• Homogenita 

  Informuje o přítomnosti příměsí v základním pigmentu, které ovlivňují 

interpretaci analytických výsledků.  

• Velikost částic 

 Určení velikosti je založeno na stanovení průměru částice nebo agregátu nebo 

délky a šířky jehlice. Klasifikační schéma průměrných velikostí částic uvádí tabulka č. 1. 

Pro určení částic o velikost pod 0,3 µm se používá elektronový mikroskop.  

 
                    Tab. č.  1   Klasifikace velikosti částic 
 

Označení [µm] 

Hrubé > 10 

Velké 10 - 3 

Střední 3 - 1 

Jemné 1 – 0,3 

Velmi jemné < 0,3 
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• Tvar částic 

 Jako zrna jsou označovány částice symetrické, kde poměr délky a šířky není větší 

něž 5:1 a tloušťka je úměrná k šířce. Pokud je tloušťka snížena, jedná se o destičky, lístky 

nebo vločky. Sloupcové, jehličkové a vláknité částice mají poměr délky k šířce vyšší  

než 5:1 a tloušťku podobnou šířce.  

• Charakter povrchu 

 Mezi základní klasifikace povrchu patří drsný nebo hladký. Drsný povrch může 

být nepravidelný, nebo nese charakteristické znaky  - proužky, štěpné plochy  

nebo lasturový lom.  

• Štěpnost 

 Štěpnost je krystalograficky orientovaná minimální soudržnost, která se projevuje 

jistou mírou oddělitelnosti. Týká se krystalických látek, pro amorfní neexistuje. Krystaly se 

štěpí přednostně v jedné rovině. Podle soudržnosti rozlišujeme štěpnost velmi dokonalou, 

dokonalou, dobrou, nedokonalou, špatnou a žádnou.  

• Agregáty 

 Práškové materiály mohou tvořit řadu agregátů různého charakteru: 

Dendrity jsou tvořeny dvojrozměrnou větvenou strukturou rostoucího krystalu. Sférolity 

jsou trojrozměrné útvary, kde více jehličkových krystalů vychází prostorově z jednoho 

bodu. Hvězdicové agregáty jsou dvojrozměrná verze sférolitů.  Globulární je kulovitá 

agregace bez uspořádání. Vláknitá seskupení mají jednotlivé částice spojeny 

v rovnoběžném seskupení. Pro saze je charakteristická forma řetězů.  

• Krystalický tvar a soustava 

 Tyto vlastnosti patří mezi nejdůležitější. Častým problémem při velikosti částic 

vzorku je nalézt dokonalý krystalický tvar. V případě zachování krystalů je možná 

identifikace podle  příslušnosti k některým krystalografickým soustavám: kubická 

(krychlová), trigonální, tetragonální (čtverečná), hexagonální (šesterečná), rombická 

(kosočtverečná), monoklinická (jednoklonná), triklinická (trojklonná).  
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2.3.3.2   Optické vlastnosti 
 

 Mezi optické vlastnosti řadíme – propustnost světla, barvu, pleochroismus, index 

lomu, reliéf, dvojlom, zhášení, změny barevnosti při pozorování s Chelsea filtrem, 

interferenční barvy, charakter zóny (tj. ráz délky), optický charakter. Podle šíření 

světelného paprsku pevným prostředím  dělíme látky na izotropní a anizotropní.  

V izotropních látkách se světlo šíří všemi směry, krystalují v kubické soustavě. 

V anizotropních rychlost  závisí na směru šíření, paprsek se štěpí na dva paprsky (řádný  

a mimořádný), které se pohybují různou rychlostí a kmitají ve vzájemně kolmých rovinách 

(dochází k polarizaci světla). Tento jev se nazývá dvojlom. Podle počtu os,  

v kterých nedochází k dvojlomu se dělí na:  

- opticky jednoosé látky – trigonální, tetragonální a hexagonální soustava,  

- opticky dvouosé látky – rombická, monoklinická a triklinická soustava. [15,17,20] 

• Propustnost světla 

 Průhledné látky – vykazují minimální absorpci světla. Průsvitné látky – i v silné 

vrstvě propouštějí alespoň slabé světlo. Neprůhledné – světlo propouštějí pouze ve velmi 

tenké vrstvě. Neprůsvitné – nepropouštějí světlo ani v tenké vrstvě.  

• Barva, pleochroismus 

 Zbarvení částic je výsledkem absorpce části viditelného spektra. Intenzita barvy 

závisí na absorpční charakteristice částice, na její tloušťce, velikosti a agregátním stavu. 

Izotropní látky mají absorpci stejnou ve všech směrech. Při otáčení stolku polarizačního 

mikroskopu svou barvu nemění. Anizotropní látky mají různou absorpci v hlavních 

optických směrech. Při otáčení stolku mikroskopu pozorujeme změnu intenzity a odstínu 

barvy – pleochroismus.  

• Index lomu, reliéf 

 Izotropní látky mají jeden index lomu. Opticky jednoosé látky mají dva hlavní 

indexy lomu. Opticky dvouosé látky mají tři hlavní indexy lomu. Při určování indexu lomu 

neměříme přesnou hodnotu, ale porovnáváme index lomu částic se známým indexem lomu 

okolního prostředí. Pokud je index lomu pigmentu blízký indexu lomu prostředí, světelný 

paprsek bude vychýlen pouze minimálně a částice pigmentu nebude téměř viditelná.  

Při větším rozdílu indexů lomu se světlo na okraji ohýbá a okraj se jeví tmavý. Stupeň 

viditelnosti částice v okolním médiu se nazývá reliéf. Částice s indexem lomu vyšším než 

prostředí zdánlivě vystupují nad rovinu vzorku (pozitivní reliéf), částice  
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s nižším indexem lomu naopak klesá (negativní reliéf). Při shodném indexu lomu není 

reliéf patrný.  

• Pozorování pomocí Chelsea filtru  

 Jedná se o kombinaci dvou želatinových filtrů propouštějících jen tmavočervené  

a žlutozelené světlo. Filtr se používá s vysunutým analyzátorem, při maximálním osvětlení 

pro identifikaci modrých a zelených pigmentů. Sleduje se změna barvy částice po vložení 

filtru. Buď ke změně nedojde nebo se částice jeví jako růžová až sytě červená.  

• Dvojlom, zhášení (extinkce) 

 Pigment se pozoruje při zkřížených nikolech. Izotropní látka zůstává při otáčení 

stolku tmavá. Anizotropní krystaly se při otočení o 360 ° čtyřikrát rozsvítí a čtyřikrát 

zhasnou. Pokud je krystalografická orientace rovnoběžná s optickou jedná se o zhášení 

přímé (opticky jednoosé , rombické a monoklinické krystaly). Ke zhášení dochází v poloze 

rovnoběžné s nitkovým křížem. Symetrické zhášení – nastává, když je nitkový kříž osou 

symetrie mezi hranami krystalu. Šikmé zhášení – optická orientace se nekryje  

s krystalografickou. Krystal zhasne v poloze odkloněné od nitkového kříže o úhel zhášení. 

Vlnové (ondulózní) zhášení – částice není nikdy zcela tmavá, tmavá část se při otáčení 

pohybuje krystalem. Je to způsobeno poruchami ve struktuře krystalu. Dvojlom D je rozdíl 

mezi indexy lomu řádného a mimořádného paprsku. Anizotropní krystaly se rozsvěcují  

a září tím silněji, čím je vyšší jejich hodnota dvojlomu.  

• Interferenční barvy 

 Při průchodu polarizovaného světla anizotropní látkou se paprsek štěpí a jedna 

jeho složka je pomalejší a mimo fázi s ostatními paprsky. Zpomalení – retardace R [nm] – 

je přímo úměrné tloušťce částice t a dvojlomu D:       R = D . t  

Mezi zkříženými nikoly se anizotropní látka jeví jako barevná. Nejjasnější barvy 

(interferenční) jsou v poloze 45 ° od polohy zhášení. Stanovení retardace se provádí 

několika metodami, ale je poměrně náročné. Odhad retardace se provádí srovnáním  

s Michel-Levyho tabulkou interferenčních barev. Retardace roste v řadě: červená, fialová, 

modrá, zelená, žlutá. Tato řada se opakuje a tvoří tzv. řády. Odhad řádu je problematický. 

Anomální interferenční barvy – u některých krystalů je interference světla složitější. Tyto 

krystaly nevykazují očekávaný sled interferenčních barev.  
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• Charakter zóny 

 Charakteristika pro jednoosé krystaly jehličkovitého tvaru. Pokud má krystal vyšší 

index lomu ve směru protažení, je jeho charakter zóny kladný (Chz +). Pokud má krystal 

nižší index lomu ve směru protažení, je jeho charakter zóny záporný (Chz -). Tuto vlastnost 

je možné stanovit pomocí kompenzátorů s konstantní hodnotou fázového zpoždění 

(sádrovcová, příp. slídová destička).  

• Optický charakter 

 V jednoosých krystalech může být rychlost mimořádného paprsku vyšší nebo 

nižší než rychlost řádného paprsku. Pokud je nižší jedná se o látku opticky negativní.  

V opačném případě jde o látku opticky pozitivní. Dvouosé krystaly mají dvě optické osy. 

Osa a je v rovině minimálního indexu lomu, osa g je v rovině maximálního indexu lomu. 

Střední index lomu leží ve směru b (optická normála), který je kolmý na obě optické osy. 

Opticky pozitivní krystal má rozdíl (g – b) vyšší než rozdíl (b – a). Opticky negativní 

krystal má rozdíl (g – b) nižší než rozdíl (b – a).  

 

 
2.3.4  Rozdělení pigmentů 

 

 Pigmenty můžeme rozdělit podle výroby, původu, složení, krycí schopnosti, 

zrnitosti a barvy. Jedeny z možných způsobů dělení jsou uvedeny v následujících 

tabulkách č.2 a 3. [8,13,14] 

 
 
Tab. č.  2  Rozdělení pigmentů a) 
 

chromatické barevné 
Pigmenty 

achromatické bílé a černé 

 
 Mícháním chromatických pigmentů pigmentů dosahujeme různých odstínů. 

Mícháním chromatických a achromatických pigmentů umožňuje měnit jas. 
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Tab. č.  3  Rozdělení pigmentů b) 
 

hlinky 
Přírodní 

minerály 

běloby 

žluti, červeně 

zeleně 

Anorganické 

Syntetické 

modři 

živočišného původu 
Přírodní 

rostlinného původu 

klasické 

Pigmenty   

Organické 

Syntetické 
neklasické 

 
 
 

2.3.4.1   Anorganické pigmenty  
 

 Anorganické pigmenty se skládají  z chemických prvků mimo uhlík. Jednoduché 

sloučeniny uhlíku (např. uhličitany), jsou často pokládány za anorganické. 

 [18, 23] 

• Přírodní anorganické pigmenty  

 Do této skupiny pigmentů patří hlinky a minerály. Hlinky zahrnují přírodní 

produkty vznikající při zvětrání železných a manganových rud a živce. Jedná se   

např. o okry a umbry. Některé pigmenty se v přírodě vyskytují jako minerály -  

např. rumělka (oranžová červeň), ultramarín ( přírodní modř) a nebo bílé minerály - kaolín, 

křída, sádra, baryt.  

• Syntetické anorganické pigmenty  

 Syntetické anorganické pigmenty se získávají z nerostných surovin přírodního 

původu chemickými metodami, při kterých se mění jejich původní složení a vznikají nové 

látky.  Dělíme je podle barvy do čtyř skupin:  
- běloby (olovnatá běloba, zinková, titanová běloba), 

- žlutě a červeně (neapolská žluť),  

- modři (pruská modř),  

- zeleně (kobaltová zeleň).  
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2.3.4.2   Organické pigmenty  
 

 Organické pigmenty jsou tvořeny sloučeninami uhlíku. [15] 

 

• Přírodní organické pigmenty  

 Vycházejí z přírodních zdrojů a jsou původu živočišného nebo rostlinného. 

Některé se vyskytují jako rozpustné barvy. Mořením se převádí do nerozpustné formy. 

Jedná se o proces, při němž se barva vysráží na inertní pigment či jiný substrát. Mezi 

pigmenty živočišného původu patří např. indická žluť, karmín a sépie, zástupci pigmentů 

rostlinného původu  jsou pak např. mořenová červeň nebo dračí krev.  

• Syntetické organické pigmenty  

 Základem jsou komplexní sloučeniny uhlíku. Připravují se laboratorně, v přírodě 

se nevyskytují. S výjimkou alizarinu a indiga nemají tyto syntetické pigmenty žádný vztah 

k přírodním barvivům. Obecně je dělíme na dvě hlavní třídy – klasické a neklasické. 

Klasické se vyznačují nižší stálostí na světle a nižší odolností proti povětrnostním 

podmínkám. Paří sem např. tiskařské a dekorační barvy. Neklasické  mají vysokou stálost 

tepelnou, světelnou a vysokou odolnost proti povětrnostním podmínkám. Jedná se  

např. o automobilové laky.  

 
2.3.5  Charakteristika  pigmentů 

 
 

2.3.5.1   Barevné železité pigmenty 
 

 Patří mezi nejdůležitější používané. Význam železitých pigmentů neustále roste  

z důvodu jejich chemické stability, netoxicity, široké barevné rozmanitosti a nízké ceny. 

Přírodní i syntetické železité pigmenty se vyskytují ve společné barevné škále: žlutá, 

červená, hnědá, modrá a černá. Jako barevné substance jsou to chemicky zcela odlišné 

sloučeniny. K rozdělení těchto pigmentů můžeme využít jejich barevné odlišnosti.  

(viz tab. č. 4) [15,22,26] 
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Tab. č.  4  Dělení železitých pigmentů podle zbarvení 

 

Zbarvení Přírodní železité pigmenty Umělé železité pigmenty 

Žluté 
Žluté okry 

Siena přírodní 

Marsova žluť 

Siena pálená 

Červené Železité červeně přírodní Železité červeně umělé 

Hnědé 
Umbra přírodní 

Kasselská hněď 
Umbra pálená 

Černé Železitá čerň Marsova čerň 

Modré Vivianit  Pruská modř 

  

 
2.3.5.1.1    Žluté okry  
 
 (a-Yellow Ochres, n-Gelb Ockers, f-Ocre jaune) 

 
                                                     Obr. č.  5  Žlutý okr 
 
  Přírodní žluté okry jsou směsi hydratovaných oxidů železitých, zejména goethitu, 

FeO(OH), limonitu (hnědělu), FeO(OH).nH2O a křemičitanu hlinitého - hlinky. Někdy 

obsahují ještě sádru, uhličitan hořečnatý, případně jiné příměsi. jedná se o směsi oxidů  

a oxohydroxidů železa s jílovými minerály. Patří mezi nejstarší známé pigmenty.  

Z přírodního materiálu se připravují mletím, plavením, promýváním a sušením. Nejvíce se 

vyskytují v Jižní Africe (obsah Fe2O3 asi 55%) a ve Francii (obsah Fe2O3 asi 20% ).  

Vlastnosti: 

  Odstín pigmentu závisí na obsahu oxidu železitého, který se pohybuje od 9  

do 50%. Tuzemské okry obsahují 9-15%, francouzské okry 16-20% a okr indický obsahuje 

45-50% oxidu železitého. Odstín pigmentu závisí také na místě původu. Podle odstínu se 
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žluté okry dělí na světlé, zlaté, střední a tmavé okry, dále italskou zem, římský okr, hnědý 

okr, kamenný a zelený okr (šedé variace), atd. Pigment je stálý ke světlu, odolává alkáliím  

a zředěným kyselinám. Žíháním ztrácí vodu a přechází na červený okr. Jsou neomezeně 

mísitelné s ostatními pigmenty a snášenlivé s pojivy. Jejich kryvost a barvivost je malá  

až střední. Index lomu je 2,0-2,4. Nejsou jedovaté. 

Optická mikroskopie: 

          Částice nehomogenní, různých velikostí, tvarů a barevných odstínů, vysoký obsah 

příměsí.  Velikost částic 1-5 μm někdy i větší, oblé tvary, někdy tvar tvaru valounů. 

Nejmenší částice jsou bezbarvé, střední žluté a největší jsou hnědé až hnědočervené. 

Mohou být izotropní i anizotropní. Na rozdíl od sieny,  okry často obsahují částice ve tvaru 

tyčinek, které jsou bezbarvé nebo žluté, dvojlomné a mají pozitivní ráz délky. Jako příměs 

okry obsahují  nejvíc bezbarvé částice křemene, které jsou anizotropní a mají slabý 

dvojlom. Pro pozorování v polarizovaném světle neexistuje jednotný popis, protože okry 

se navzájem liší složením a obsahem příměsí,  téměř každý okr  má jiný vzhled.  

Mikrochemická analýza: 

Důkaz trojmocného železa hexakyanoželeznatanem  draselným: V neutrálním nebo slabě 

kyselém prostředí vzniká v přítomnosti Fe3+ působením K4[Fe(CN)6] modrá sraženina 

berlínské modři - Fe4[Fe(CN)6]3. 

Důkaz trojmocného železa thiokyanatanem  draselným: Ke vzorku rozpuštěnému v HCl se 

přidá několik krystalků KSCN, v přítomnosti Fe3+ se objeví červené zbarvení. 

 
 

2.3.5.1.2    Siena přírodní, siena pálená 

 
(a-Raw Sienna, Burnt Sienna, n-Sienaerde, Gebrannte Siena, f-Terre de Sienne natur,  

 Terre de Sienne Brulée) 

  Podobné složení jako mají žluté okry, od kterých se odlišuje obsahem malého 

množství oxidu manganičitého MnO2 (asi 1%) a větším obsahem limonitu  

FeO(OH). xH2O. Připravuje se z přírodní suroviny, stejně jako žluté okry. Nejkvalitnější 

zdroje byly v Itálii (obsah Fe2O3 asi 50%, obsah MnO2 < 1%) (Toskánsko, Korzika, 

Sardinie), byla těžena i v Německu a v Americe. Siena pálená se připravuje žíháním 

přírodní sieny při 700° C. Přitom dochází ke ztrátě molekulárně vázané vody a limonit 

přechází z koloidně amorfního hydrogelu na krystalickou strukturu hematitu (krevelu).  
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Vlastnosti: 

 Siena má jméno podle města v Toskánsku, blízko kterého byla naleziště 

nejlepších druhů pigmentu. Má teplý zlatohnědý odstín. Siena pálená je červenohnědá, 

teplejšího odstínu než má červený okr. Sieny jsou stálé ke světlu, jejich odolnost  

ke kyselinám a alkáliím je podobná jako u okrů. V porovnání s okry mají velmi malou 

kryvost. Index lomu přírodní sieny je 1,87-2,17, pálené 1,85. 

Optická mikroskopie: 

              Podobný heterogenní vzhled jako žlutý okr, ale částice jsou větší,  nejčastěji  

10-30 μm, někdy i do velikosti 100 μm, oblého tvaru, někdy tvar valounů, povrch drsný, 

reliéf střední. Siena neobsahuje částice ve tvaru tyčinek, které jsou charakteristické  

pro žlutý okr. Bezbarvé transparentní částice oxidu křemičitého jsou anizotropní, zatímco 

žluté a červeno-hnědé částice jsou izotropní.  

Siena pálená je homogennější, částice mají podobný tvar a velikost jako siena přírodní, 

barva částic je od oranžové po černočervenou, můžou být pleochroické, reliéf střední, 

některé částice jsou anizotropní a slabě dvojlomné, některé izotropní. 

Důkaz trojmocného železa hexakyanoželeznatanem  draselným: V neutrálním nebo slabě 

kyselém prostředí vzniká v přítomnosti Fe3+ působením K4[Fe(CN)6] modrá sraženina 

berlínské modři - Fe4[Fe(CN)6]3. 

Důkaz trojmocného železa thiokyanatanem  draselným: Ke vzorku rozpuštěnému v HCl se 

přidá několik krystalků KSCN, v přítomnosti Fe3+ se objeví červené zbarvení. 

 

 

2.3.5.1.3    Železité červeně přírodní (červené okry, hlinky) 

 
 (a-Iron Oxide Reds Natural, Red Ochres, n-Roter Ocker, Roter Bolus, f-Ocre rouge,   

 Oxydes de fer) 

 
                                                     Obr. č.  6  Železitá červeň 
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 Hydratované (goethit, FeO(OH)) a nehydratované (hematit, Fe2O3) oxidy železité  

ve směsi s křemičitanem hlinitým (hlinkou). Pigment se připravuje z přírodního materiálu 

mletím. Velmi kvalitní surovina se nalézá v oblasti Perského zálivu a ve Španělsku. 

Španělská červeň má obsah Fe2O3 asi 85% a je čistší než červeň perská (obsah Fe2O3  

asi 72%). Zvláštní druh přírodní železité červeně je puzuola, hlinka vulkanického původu  

s nízkým obsahem oxidu železitého (10-15%). Červený bolus je přírodní odrůda hematitu 

se značnou příměsí hlinky a vápence. Původní naleziště bylo v Arménii.  

Vlastnosti: 

  Odstín pigmentu závisí na stupni hydratace oxidu železitého. Nehydratované 

oxidy jsou tmavě purpurově červené až kaštanové, hydratované jsou teple červené až žluté. 

Jsou velmi stabilní, světlostálé, odolávají alkáliím a rozpouštějí se pouze  

v koncentrovaných, horkých kyselinách. Jsou stálé ve směsi s ostatními pigmenty a pojivy, 

jsou proto vhodné pro všechny malířské techniky.  Index lomu je vysoký, 2,78-3,01 a díky 

tomu mají vysokou kryvost. Jemně mleté druhy mají i vysokou barvivost. Železité oxidy 

bez většího podílu křemičitanu hlinitého se vyskytují pouze vzácně.  

Optická mikroskopie: 

 Vzhled pigmentu velmi nehomogenní, částice jsou heterogenní složením, tvarem  

i velikostí. Hematit může mít poměrně velké částice ve tvaru třísek, nebo oblé částice 

s paprskovitou strukturou. Tzv. “slídovitý“ hematit je tvořen  velkými  transparentními 

šupinami, připomínajícími vrstvenou strukturu slídy. Barva částic od světlečervené  

po téměř černou. V některých druzích pigmentu lze pozorovat menší částice (kolem 1 μm), 

které jsou oranžové a  opakní  (tyto je možné odlišit od syntetického pigmentu jedině  

na základě příměsí). Částice nejsou pleochroické, vysoký reliéf, anizotropní.  

Ve zkřížených nikolech mají červenou barvu,  se sádrovcovou destičkou se mění 

interferenční barvy jen u částeček hematitu, barvy ostatních částic jsou nezměněné.  

Rozlišení rumělky od hematitu - hematit není pleochroický, má lasturový lom částic, 

částice třískovité s rozštěpenými konci, rumělka je pleochroická, částice mají jakoby 

vláknitou struktura ve směru prodloužení částic, ostré hrany a konce, ale ne třískovitě 

rozštěpené. 
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2.3.5.1.4    Železité červeně umělé 

 
 (a-Iron Oxide Red Artificial, Mars Red, n-Rotes Eisenoxid, Marsort, f-Rouge de Mars) 

 Jedná se o oxid železitý, Fe2O3. Připravují se různým způsobem z železnatých 

nebo železitých solí srážením z roztoků, nebo tepelným rozkladem. Mezi významné 

způsoby výroby patří žíhání železité žluti. Výroba pod názvem Marsova červeň  začala 

v pozdním 18. století. V současné době patří k nejvýznamnějším komerčně vyráběným 

pigmentům.  

Vlastnosti: 

  Umělé železité červeně jsou, stejně jako přírodní pigmenty, velmi stálé ke světlu. 

Mají stejné chemické vlastnosti i vysokou kryvost a barvivost. Podle obsahu oxidu 

železitého se dělí na koncentrované a ředěné železité červeně. Koncentrované železité 

červeně obsahují minimálně 97% oxidu železitého. Patří mezi ně i červeň caput mortuum 

(kolkotar, indická červeň), která se získává historickým způsobem výroby působením 

kyseliny sírové na kyzové výpražky a tepelným rozkladem vzniklého síranu železitého.  

Je to pigment čistě červeného odstínu s vysokou kryvostí. Marsova červeň je 

koncentrovaná železitá červeň, získaná žíháním železité (Marsovy) žluti, a její odstín 

závisí na době žíhání. Mezi ředěné železité červeně patří červeň anglická (světlejší) nebo 

benátská (pompejská) (tmavší), které obsahují vedle oxidu železitého (20-75%) ještě 

uhličitan a síran vápenatý. Vyrábějí se tepelným rozkladem zelené skalice s přísadou 

vápna. 

Optická mikroskopie: 

 Umělé oxidy železité mají homogenní, velmi jemné částice. Pigment má 

mikroskopické vlastnosti podobné jako přírodní okry, od kterých se odlišuje jemností, 

homogenitou a nepřítomností příměsí. Rozlišení mezi jemnějšími druhy přírodních oxidů  

a umělými oxidy je velmi obtížné. 

 

 

2.3.5.1.5    Země zelená (zelená hlinka) 

 
(a-Green Earth, n-Grüne Erde, f-Terre verte) 

 Pigment je připravován z jílovitých minerálů seladonitu (poměrně čistý, méně 

rozšířený) a  glaukonitu (vyšší obsah příměsí, hojnější výskyt), které nemají přesně 
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definované složení. Jsou to komplexy hydratovaných křemičitanů dvojmocného  

a trojmocného železa, hliníku, hořčíku a draslíku. Připravuje se mletím a čištěním přírodní 

suroviny. Výborná kvalita tohoto pigmentu způsobila, že název byl převzat i pro pigmenty 

z jiných zdrojů. Další názvy podle místa zdroje byly: země zelená česká (kadaňská), 

kyperská, tyrolská, benátská, nebo i jiné názvy, jako permanentní, seladonská, zelený 

kámen. Název veronská zeleň se užívá i pro jiné pigmenty, jako chromoxid, svinibrodskou 

zeleň a chromovou zeleň. Pigment byl často používán jako substrát pro srážení 

organických laků. Nejdůležitějším moderním zdrojem je Kypr. 

Vlastnosti: 

 Pigment s vyšším poměrem Fe
2+

/Fe
3+

 má odstín do modra (seladonit), pigment 

 s nížším poměrem Fe
2+

/Fe
3+

 má  odstín do žluta. Země zelená pálená má odstín 

žlutohnědý. Index lomu pigmentu je nízký, asi 1,62, krycí mohutnost  i barevná vydatnost  

jsou nízké. Lepších vlastností se dosahuje ve vodných pojivech. Pigment je stálý  

k působení světla i kyslíku. Časem může docházet k penetraci pojiva  

do submikroskopických dutin mezi částicemi a v důsledku toho k tmavnutí barvy. Pigment 

je snášenlivý se všemi typy pojiv i s ostatními pigmenty. Je částečně rozpustný  

v kyselinách a zásadách, zahřátím hnědne (příprava země zelené pálené) a při změně barvy 

se mění většina dvojmocného železa na trojmocné. Protože se v podstatě jedná o hlinku, 

částice jsou poměrně měkké a dobře se třou. Pigment není toxický. 

Optická mikroskopie: 

 Vzhled pigmentu značně nehomogenní, obvykle přítomné průvodní minerály - 

živce, hlinky, kalcit, oxidy železa. Velikost částic do 60 μm, částice jsou průsvitné  

až transparentní,  oblého tvaru, různých barevných odstínů,  od bezbarvých, žlutozelených, 

modrozelených  až po zelenošedé. Povrch částic je často drsný, částice mají nízký reliéf. 

Některé částice můžou být slabě pleochroické, modrozelené částice  se při použití Chelsea 

filtru můžou jevit jako slabě červené. Seladonit a glaukonit krystalizují v monoklinické 

soustavě. Pigment je anizotropní, dvojlom slabý až střední,  ve zkřížených nikolech jsou 

interferenční barvy bílá až slabožlutá prvního řádu; zhášení některých částic je undulózní  

a agregátní, některých  přímé; pozitivní ráz délky.  
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2.3.5.1.6    Umbra přírodní a pálená 

 
 (a-Umber Raw nad Burnt, n-Umbra Natur und Gebrannt, f-Terre d´ombre ) 

 
                                                     Obr. č.  7  Umbra přírodní   

 

 Umbra má složení podobné okrům a sienám, kromě oxidu železitého  

a křemičitanu hlinitého obsahuje ještě oxid manganičitý, MnO2,  (6-18%). Umbra přírodní 

obsahuje goethit, FeO(OH), (45-55%) a umbra pálená obsahuje dehydratovaný oxid 

železitý. Získává se žíháním umbry přírodní. Vyhlášená je umbra vyskytující se na Kypru. 

Její obsah Fe2O3 je asi 50%.  Dále se těží nebo těžila v Anglii, Francii, Německu a USA.  

Vlastnosti: 

  Umbra je stálá ke světlu. Má dobrou krycí mohutnost, index lomu umbry přírodní 

je 1,87 - 2,17 a umbry pálené 2,2 - 2,3. V oleji se částečně rozpouští a zbarvuje 

tmavohnědě. Umbra přírodní má červeno-hnědý odstín s nazelenalým podtónem. Umbra 

pálená má teplejší odstín než přírodní pigment a je transparentnější, než přírodní pigment. 

Oba druhy umbry jsou stálé ke zředěným minerálním kyselinám i alkáliím. Jsou snášenlivé 

se všemi pigmenty.  

Optická mikroskopie: 

 Přírodní umbra: Vzhled pigmentu je heterogenní, jako přírodní pigment obsahuje 

různé příměsi (zejména křemenná zrna). Velikost částic je 1-30 μm, částice většinou 

oblého až okrouhlého tvaru, ale může obsahovat i částice tvaru tyčinek; některé částice 

semitransparentní,   různé barvy - bezbarvé,  oranžové, žlutozelené, černé a červené. 

Průvodní částice  goethitu jsou jemnější a tmavší než v přírodních okrech a sienách, 

pigment je anizotropní, vlastní částice umbry mají slabý dvojlom, ale příměsi můžou být 

silně dvojlomné.  

 Pálená umbra: Vzhled pigmentu je heterogenní, velikost a tvar částic jako umbra 

přírodní, barva částic oranžověhnědá až červená, ojediněle i žlutozelené částice, vlastní 
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částice umbry jsou popisovány jako izotropní, ale můžou být i anizotropní, příměsi můžou 

být silně dvojlomné.  

 
 
 
2.3.5.1.7    Marsova čerň (železitá čerň) 

 
(a-Black Iron Oxide, Mars Black, n-Schwarz Eisenoxid, Marsschwarz, f-Noir d´oxyde. 

Noir de Mars) 

 
                                                     Obr. č.  8  Marsova čerň (železitá čerň)  
 

 Jedná se o oxid železnato-železitý, FeO . Fe2O3.Vyskytuje se v přírodě jako 

minerál magnetit, který obsahuje asi 95% Fe3O4 a 2,5% SiO2. Umělá železitá čerň, 

Marsova, se připravuje srážením roztoku chloridu železnatého vápenným mlékem  

a oxidací vzduchem. Výroba umělého pigmentu byla patentována v r. 1904 v USA  

a na trhu byla od r. 1920. 

Vlastnosti: 

  Odstín pigmentu není tak krásný, jako mají uhlíkaté černě. Je stálý ke světlu  

a na rozdíl od ostatních černí organického původu dobře schne s olejem, používá se však 

více ve vodných a emulzních pojivech. Je velmi stálý ke zředěným minerálním kyselinám 

a alkáliím. Barvivost a kryvost není příliš velká. Umělá železitá čerň je také magnetická 

jako přírodní magnetit. Je mísitelná se všemi pigmenty a se všemi pojivy. 

Optická mikroskopie: 

  Magnetit krystalizuje v kubické soustavě. Uměle připravená čerň nemá přesnou 

strukturu magnetitu. Velikost částic přírodního pigmentu je 2-10 μm, umělého 0,3-1 μm. 

Barevný odstín přírodní černě je černohnědý, umělé černě černomodrý, opakní, izotropní. 
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2.3.5.1.8    Marsova žluť 

 
(a-Mars Yellow, n-Marsgelb, f-Jaune de Mars) 

 Uměle vyrobená železitá žluť, v podstatě goethit,  FeO(OH). Srážením roztoku 

železnaté soli vápnem, sodou a oxidací vzniklého hydroxidu železnatého vzduchem. 

Vlastnosti: 

 Jasností a sytostí barevného odstínu předčí přírodní okry, co je způsobeno  

vysokým obsahem železa (nad 95%). Je transparentnější, má větší barvivost a kryvost  

než přírodní okry, ostatní vlastnosti, jako odolnost vůči světlu, snášenlivost s pojivy  

a chemická odolnost, jsou podobné jako u přírodních okrů. Žíháním přechází na červené 

oxidy železa. 

Optická mikroskopie: 

           Typický vzhled sráženého pigmentu, částice jsou homogenní, velmi jemné,  

velikost <1 μm; anizotropní, ve zkřížených nikolech mají částice světložlutou nebo bílou 

barvu.  

Mikrochemická analýza: 

Důkaz trojmocného železa hexakyanoželeznatanem  draselným: V neutrálním nebo slabě 

kyselém prostředí vzniká v přítomnosti Fe3+ působením K4[Fe(CN)6] modrá sraženina 

berlínské modři - Fe4[Fe(CN)6]3. 

Důkaz trojmocného železa thiokyanatanem  draselným: Ke vzorku rozpuštěnému v HCl se 

přidá několik krystalků KSCN, v přítomnosti Fe3+ se objeví červené zbarvení. 

 

 

2.3.5.1.9    Pruská modř (berlínská, pařížská, čínská) 

 
 (a-Prussian Blue, Berlin Blue, Paris Blue, Chinese Blue, Milori Blue, n-Preussischblau, 

Berlinerblau, Pariserblau, Chinesisblau, Miloriblau, f-Bleu prussien, Bleu de Prusse) 

 Hexakyanoželeznatan železitý,   Fe4[Fe(CN)6]3, hexakyanoželeznatan železito-

draselný,  KFe[Fe(CN)6], nejvýstižnější vzorec je  MIFeIIIFeII(CN)6 . nH2O, kde  MI je 

některý z iónů K+,   NH4
+ nebo Na+  a  n = 14-16. V zásadě se vyráběla dvěma způsoby: 

buď přímou metodou srážením roztoku železité soli roztokem hexakyanoželeznatanu 

draselného za vzniku koloidně disperzního pigmentu, nebo nepřímou metodou, která se 

skládá ze srážení roztoku železnaté soli roztokem hexakyanoželeznatanu draselného  
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za vzniku bílého hexakyanoželeznatanu železnato-draselného. Ten se dále oxiduje  

na pruskou modř, která má ve skutečnosti složení hexakyanoželeznatan železito-draselný. 

Některé druhy obsahují plniva, kterými jsou nejčastěji kamenec, oxid hlinitý, křída, sádra, 

baryt, škrob nebo hlinka. V závislosti od podmínek výroby se dosahovaly různé odstíny  

a pigment byl distribuován pod různými názvy. Pruská modř je nejstarší z moderních 

syntetických pigmentů, byla poprvé vyrobena v Německu v r. 1704, metoda výroby byla 

držena v tajnosti do r. 1724. Kolem roku  1750 byla již známa v celé Evropě. V současné 

době je jedno z jejich nejdůležitějších využití v průmyslu tiskařských inkoustů. 
Vlastnosti: 

  Index lomu je 1,56, v tenké vrstvě je lazurní, ale v silné vrstvě má dobrou kryvost 

vlivem vysoké absorpce světla. Má mimořádně velkou barevnou vydatnost, vzhled bývá 

přirovnáván k indigu. Je to pigment stálý k povětrnosti, je mísitelný se všemi dalšími 

pigmenty. Je považována za světlostálý pigment. Je odolná ke zředěným minerálním 

kyselinám, je však rozpustná v 10% kys. šťavelové. Hnědne působením tepla a vlivem 

alkálií se odbarvuje za vylučování hnědého hydroxidu železitého. Není toxická. 

Optická mikroskopie: 

 Jednotlivé částice jsou extrémně malé (velikosti  0,01 - 0,2 μm), aby mohly být 

pozorovány optickým mikroskopem. Tvar a velikost částic závisí od podmínek výroby. 

Částice vytvářejí agregáty, které můžou mít různý vzhled - např. vločky, vzhled 

organického barviva sráženého na substrát (při použití plniv), sférolitické agregáty   

nebo ostrohranné destičkovité fragmenty (možnost záměny s ultramarínem). Při použití 

Chelsea filtru nedochází k změně barvy agregátů na růžovou nebo červenou. Větší 

agregáty jsou modré, menší se často jeví jako zelenomodré. Velké agregáty jsou opakní, 

čím se Pruská modř podobá s indigem nebo s ftalocyanínovou modří. Pruská modř 

krystalizuje v kubické soustavě, ve zkřížených nikolech je izotropní, indigo  

a ftalocyanínová modř jsou anizotropní, vykazují dvojlom. 

 

 

2.3.5.1.10  Kasselská hněď (Vandyckova hněď, kolínská hlinka) 

 
(a-Cassel Earth, Vandyke Brown, Cologne Earth, n-Kasselerbraun, Kölnische Erde, Van 

Dyck Braun, f-Terre de Cologne, Terre de Cassel) 
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 Obsahuje více než 90% organické složky (uhlovodíky podobné bitumenu)  

s malým množstvím oxidů Fe, Al a Si. Připravuje se sušením a mletím přírodní suroviny, 

podobné lignitu nebo hnědému uhlí, která má nejrozsáhlejší naleziště v Německu poblíž 

Kasselu a Kolína nad Rýnem. Používá se také jako mořidlo na dřevo rozpustné ve vodě, 

které se připravuje z pigmentu alkalickým loužením.  

Vlastnosti: 

  Pigment má teplý červeno-hnědý odstín, v oleji má velmi nízkou kryvost, 

poskytuje lazurní barvu velmi tmavého odstínu. Index lomu je 1,62-1,69. Není příliš stálý 

ke světlu, ale ve vodných pojivech je ještě méně světlostálý, než v oleji, odstín se mění na 

šedý. Pigment je rozpustný ve zředěném hydroxidu sodném za vzniku tmavě hnědého 

zbarvení. Při zahřívání unikají dehtovité páry a po zapálení shoří na hnědý popel. Je 

mísitelný se všemi pigmenty a pojivy, kromě alkalických pojiv. Jeho jednoznačná 

identifikace je poměrně obtížná, vyžaduje spektrální analytické metody. 

Optická mikroskopie: 

 Částice nepravidelného tvaru o velikosti 2-5 μm, někdy i víc, často tvoří velké 

agregáty. Odstín se mění od žlutého v tenkých částicích po hnědý nebo černý v silnějších 

částicích, většina částic je translucentní syté hnědé barvy. Reliéf je nízký. Částice jsou 

většinou izotropní, ale v některých případech lze mezi zkříženými nikoly pozorovat částice 

se slabým dvojlomem, pravděpodobně díky přítomnosti celulózových zbytků původního 

rostlinného materiálu. Přítomné jsou také dvojlomné částice příměsí obsahujících železo.  

 

 

2.3.5.1.11  Vivianit (modrý okr) 

 
(a-Vivianite, Blue Ochre, n-Vivianit, Blaueisenstein) 

           Přírodní hydratovaný fosforečnan železa,  Fe3(PO4)2. 8H2O 

Vlastnosti: 

 Vyskytuje se na mnoha místech Evropy (zejména v Bavorsku, u  nás v Krušných 

horách, u Semil, u Chvaletic a jinde). Existují domněnky,  že jeho barva existuje jen  

ve velmi vysoké relativní vlhkosti a ve specifickém pH, jinak si barvu udrží jen několik let. 

Barva pigmentu je světlá modrošedá, připomínající indigo. Vlivem pojiv se táto barva 

může změnit až na nevýraznou černošedou, co stěžuje jeho identifikaci.  
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Optická mikroskopie:  

 Protože je to drcený minerál, částice jsou poměrně velké - do 40 μm, tvořící 

destičky, mají dokonalou štěpnost. Částice téměř bezbarvé s nažloutlými okraji, barva není 

ovlivněna použitím Chelsea filtru, krystalizuje v jednoklonné soustavě; anizotropní, slabý 

dvojlom. 

 

2.3.5.2   Barevné meďnaté pigementy 
 
 
Tab. č.  5  Dělení měďnatých pigmentů podle zbarvení 

 

Zbarvení Přírodní měďnaté pigmenty Umělé měďnaté pigmenty 

Zelené Malachit 
Malachit umělý 

Měďnatý rezinát 

Zelenomodré Měděnka  

Modré Azurit 
Azurit umělý  

Umělé měďnaté modře 
 
 
2.3.5.2.1    Malachit 

 
 (a-Malachite, n-Malachit, f-Malachite) 

 Přírodní zásaditý uhličitan měďnatý,  CuCO3.Cu(OH)2. Připravuje se přírodního 

minerálu mletím, promýváním a proséváním. Připravoval se ve třech druzích: hrubý  

(40-160 μm), střední (4-54 μm) a jemný (1-11 μm), které měly tmavý, střední a světlý 

zelený odstín ve vodném pojivu. Malachit vzniká zvětráváním mědi a měďnatých rud, 

vyskytuje se spolu s azuritem a dalšími měďnatými průvodními minerály - kupritem  

a chryzokolem (vyskytuje se ve větší míře než azurit). Největší ložiska byla na Urale,  

v Zaire a v Chile, v Evropě to bylo v Maďarsku a ve Francii. Je to nejstarší známý zelený 

pigment.  
Vlastnosti: 

  Má poměrně nízký index lomu, 1,66-1,91. Podobně jako azurit, je i malachit 

odolný světlu a normální atmosféře. Jemnozrnný typ pomalu tmavne působením sulfanu. 
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Zahříváním ztrácí vodu a rozkládá se na  oxid uhličitý a černý oxid měďnatý (tenorit). 

Působením hydroxidu sodného za studena se nemění, ale při zahřátí černá. Rozkládá se 

kyselinami, dokonce i kyselinou octovou, při rozkladu uniká oxid uhličitý. Jako všechny 

měďnaté pigmenty ho nelze teoreticky mísit s pigmenty, které obsahují síru, nebyl však 

zaznamenán žádný případ tohoto ztmavnutí.  

Optická mikroskopie: 

 Vzhled pigmentu je často velmi nehomogenní,  obvykle jsou přítomné  

i doprovodní minerály (modrý azurit, hnědooranžový kuprit, modrozelený chryzokol). 

Velikost částic závisí od toho, jak jemně byl pigment rozetřen, větší částice jsou jasně 

zelené, nejmenší mohou být i bezbarvé. Typické je tzv. barevné páskování, které může být 

světle zelené až černé a je dobře viditelné jen u větších částic. Částice mají jemnou 

vláknitou strukturu a lasturový lom, zřetelné štěpné plochy (dokonalá štěpnost), vysoký 

reliéf. Intenzivně zbarvené částice jsou často pleochroické (změna barvy od zelené po 

bezbarvou),  použitím Chelsea filtru není pozorována barevná změna. Pigment krystalizuje 

v jednoklonné soustavě, je anizotropní, silný dvojlom, ostré, někdy až undulózní  zhášení. 

 

 

2.3.5.2.2    Malachit umělý (horská zeleň) 

 
(a-Mountain Green, Green Verditer,Green Bice, n-Berggrün, f-Vert de terre) 

 
                                                     Obr. č.  9  Malachit umělý 
 

 Umělý zásaditý uhličitan měďnatý,  CuCO3.Cu(OH)2. Připravuje se srážením 

měďnatých solí roztokem sody. Obecně byl rozšířený názor, že její použití nebylo tak 

časté, jako použití horské modři, co zřejmě souviselo s její nedostatečnou identifikací 

(chemické důkazy a výsledky RTG difrakce pro umělý a přírodní malachit jsou shodné, 
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jejich rozlišení je možné jen pomocí elektronového ale zejména optického mikroskopu). 

Výroba pigmentu byla levná, ale neměl dostatečně sytý tón. 
Vlastnosti: 

  Pigment má obdobné chemické vlastnosti jako horská modř. Rozkládá se 

působením zředěných minerálních kyselin a nesnáší se s pigmenty, které obsahují síru. 

Optická mikroskopie: 

 Vzhled pigmentu je homogennější než u přírodního malachitu. Částice mají tvar 

sférolitů a jsou tvořené jakoby paprskovitými krystaly s černou skvrnou uprostřed. 

Velikost částic je od 2μm do několik desítek  μm, barva bledě zelená, použitím Chelsea 

filtru není pozorována barevná změna částic. Pigment je anizotropní, ve  zkřížených 

nikolech vykazují částice charakteristické černé kříže, které při otáčení stolku mikroskopu 

zůstávají na místě. 

 

 

2.3.5.2.3    Měděnka (francouzská zeleň) 

 
 (a-Verdigris, n-Grünspan, Kupferacetat, f-Vert-de-gris) 

 
                                                     Obr. č.  10  Měděnka syntetická 
 
 Název měděnka zahrnuje měďnaté octany různého složení a různých barevných 

odstínů, které je v zásadě možné rozdělit do dvou skupin: 

 Zásaditý octan měďnatý (basic verdigris, common verdigris) - nejčastější složení: 

 [Cu(CH3COO)2]1-2.Cu(OH)2. 5 H2O – modrý 

 Cu(CH3COO)2.[Cu(OH)2]2 – modrý 

          Cu(CH3COO)2.[Cu(OH)2]3. 2 H2O – zelený     

 Neutrální octan měďnatý (neutral verdigris, distilled verdigris) - nejčastější   

 složení: Cu(CH3COO)2. H2O – modrozelený 
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Zásaditá měděnka byla připravována zejména ve vinařských oblastech Francie působením 

vinného octa na měděné plechy. K výrobě se užívaly odpadní produkty při výrobě vína  

a postup byl popsán již ve starém Řecku a Římě. Produktem byla směs zásadité a neutrální 

měděnky, která byla dále čištěna rozpuštěním v koncentrované kyselině octové, neutrální 

měděnka se oddělila ze směsi ve formě krystalů. V 19. stol. se měděnka připravovala 

reakcí roztoku síranu měďnatého a octanu olovnatého, barnatého, nebo vápenatého, 

přičemž se vysrážel nerozpustný síran olovnatý, barnatý nebo vápenatý a v roztoku zůstal 

octan měďnatý. 

Vlastnosti: 

  Index lomu je 1,53-1,56. Směsi měděnky s pigmenty obsahujícími síru zůstávají 

beze změny, pokud jsou použity v olejovém pojivu, zatímco ve vodném pojivu tmavnou  

za vzniku sulfidu měďnatého. Barvy na bázi měděnky mají dobrou odolnost proti působení 

světla. Při zahřátí se měděnka rozkládá na černý oxid měďnatý, vodu a kyselinu octovou; 

vlivem zásad se měděnka  mění na modrý hydroxid měďnatý. Měděnka spolu s dalšími 

měďnatými pigmenty může působit destruktivně na papír.   K degradaci celulózy dochází 

pravděpodobně v důsledku autokatalytické oxidace celulózy vlivem měďnatých iontů. 

Modrá zásaditá měděnka je slabě rozpustná ve studené vodě, za varu s vodou se rozkládá  

a mění barvu na hnědou. Rozpouští se ve zředěných minerálních kyselinách, s kyselinou 

octovou  se rozpouští za vzniku  tmavě zelného neutrálního octanu měďnatého - neutrální 

měděnky. Neutrální měděnka se okamžitě rozpouští ve vodě bez rozkladu, varem s vodou 

se rozkládá. Rozpouští se v  kyselině octové za vzniku  tmavě zeleného roztoku. 

Optická mikroskopie: 

Částice neutrální měděnky jsou modré až zelené, do velikosti 20 μm. Některé 

částice vypadají třískovitě, jiné vypadají jako destičkové krystaly ve tvaru kosočtverců 

nebo šestiúhelníku, často zdvojené. Částice jsou silně pleochroické - změna barvy   

od světlozelené po tmavomodrou, reliéf nízký, použitím Chelsea filtru není pozorována 

barevná změna částic. Částice jsou anizotropní, silně dvojlomné, zhášení undulózní, přímé 

nebo šikmé, pozitivní ráz délky. 

Částice zásadité měděnky vypadají jako  svazky jemných modrých a zelených jehliček, 

nebo samostatných jehel, někdy i bezbarvých, často jsou přítomné částice neutrální 

měděnky. Modrá zásaditá měděnka má tytéž optické vlastnosti jako neutrální měděnka. 
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V případě, že byl preparát se zásaditou měděnkou zahřátý, nebo pigment přišel do kontaktu 

s rozpouštědly, můžou být jeho částice izotropní. 

 

 

2.3.5.2.4    Měďnatý rezinát (Vandyckova zeleň)  

 
 (a-Copper Resinate, n-Kupferresinat) 

 Transparentní zelená glazura, která vzniká reakcí měďnatých solí s pryskyřičnými 

kyselinami. Pigment se původně připravoval reakcí měděnky s benátským terpentýnem, 

později reakcí roztoku měďnatých solí s vodným roztokem rezinátu sodného, nebo tavením 

pryskyřic se sloučeninami mědi (octanem, hydroxidem, oxidem nebo uhličitanem). 

Vlastnosti: 

  Index lomu je nízký, 1,52. Rezinát připravený z benátského terpentýnu se 

odbarvuje působením kyseliny chlorovodíkové a hydroxidu sodného. Zahříváním taje  

a mění odstín na hnědý. Měďnatý rezinát je rozpustný v řadě organických rozpouštědel, 

jako benzen, chloroform a pod. Rozpustnost vzorků, které byly vystaveny umělému 

stárnutí, zůstává nezměněna. Vzorky měďnatého rezinátu byly za normálních klimatických 

podmínek vystaveny krátkovlnnému UV záření o vysoké intensitě, světlu xenonové lampy 

a dennímu světlu. Hnědnutí vzorků se projevovalo pouze působením vysoce intenzivního 

krátkovlnného UV záření, zatímco expozice dennímu světlu a jiným zdrojům světla 

vyvolávala změny barvy menšího stupně. Toto diferencované chování měďnatého rezinátu 

je vyvoláno faktem, že oxidace pryskyřičných kyselin probíhá rozdílně pod UV zářením  

a při denním světle.  

Optická mikroskopie: 

 Pigment tvoří transparentní film, jeho částice většinou nejsou rozlišitelné. Zelený 

transparentní vzorek, obsahující měď, který nemá pod mikroskopem viditelné částice 

pigmentu, není dostatečnou charakteristikou pro identifikaci měďnatého rezinátu. Jeho 

identifikace touto cestou není možná. 
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2.3.5.2.5    Azurit 

 
 (a-Azurite, n-Azurit, f-Azurite) 

 Přírodní zásaditý uhličitan měďnatý,  Cu(OH)2 . 2 CuCO3. Přírodní pigment se 

získá rozemletím minerálu azuritu, promytím a proséváním. Hrubě mletý azurit poskytoval 

tmavý odstín, jemně mletý byl světlejší. Minerál azurit se vyskytuje na mnoha místech  

na celém světě, obvykle společně s malachitem, jehož naleziště jsou hojnější. Hlavním 

zdrojem azuritu bylo Maďarsko, další zdroje byly ve Francii a na Sardinii. 

Vlastnosti: 

  Index lomu je 1,73-1,84. Azurit je stálý ke světlu a atmosféře. Odolává zásadám 

za studena, při zahřátí s nimi černá. Snadno se rozkládá zředěnými minerálními kyselinami 

za uvolňování oxidu uhličitého. Zahřátím na 300oC a výše vzniká černý oxid měďnatý. 

Jeho použití do mokré omítky je sporné. Hydratací se mění na zelený malachit, v mírně 

zásaditém prostředí omítky může delším působením vlhkosti dojít k proměně na oxid  

měďnatý (tenorit) tvořící černé skvrny. Pozorována byla také jeho proměna  

na  modrozelený zásaditý chlorid měďnatý (atakamit a/nebo paratakamit), mechanizmus  

a podmínky zatím nejsou zcela objasněné.  

Optická mikroskopie: 

 Vzhled pigmentu je často velmi nehomogenní,  obvykle jsou přítomné  

i doprovodní minerály (zelený malachit, hnědooranžový kuprit, modrozelený aurichalcit, 

kalcit). Velikost částic závisí od toho, jak jemně byl pigment rozetřen (3-80 μm);  větší 

částice jsou tmavě modré, menší světle modré, nejmenší mohou být i bezbarvé. Částice 

jsou nepravidelné, často roztříštěné, zřetelné štěpné plochy, lom  lasturovitý, vysoký reliéf. 

Intenzivně zbarvené částice jsou pleochroické (od fialovomodré přes modrozelenou  

až po téměř bílou), použitím Chelsea filtru není pozorována barevná změna, krystalizuje  

v monoklinické soustavě Pigment je anizotropní, silný dvojlom, ve zkřížených nikolech 2. 

řád interferenčních barev, ostré zhášení,  je opticky dvojosý, pozitivní. 

 

 

2.3.5.2.6    Azurit umělý (horská modř) a další umělé měďnaté modře 

 
(a-Blue Verditer, Mountain Blue, Blue Bice, n-Bergblau, f-Bleu de montagne) 
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 Umělý azurit - zásaditý uhličitan měďnatý,  Cu(OH)2 . 2 CuCO3 . Umělé měďnaté 

modře - různé složení závislé od přípravy. Umělý azurit se připravuje srážením 

rozpustných měďnatých solí, nejčastěji modré skalice, chloridem vápenatým. Vzniklý 

chlorid měďnatý se reakcí s vápenným mlékem převede na zásaditý chlorid měďnatý, který 

reaguje s roztokem uhličitanu draselného za vzniku zásaditého uhličitanu měďnatého. 

K přípravě dalších měďnatých modří se používaly také další suroviny - měď, stříbro, ocet, 

salmiak, vinný kámen, vápno atd., výsledkem pak bylo mnoho variant  modrých  

a modrozelených měďnatých solí.  

Vlastnosti: 

 Umělý azurit se rozkládá působením zředěných minerálních kyselin za úniku 

oxidu uhličitého, je stálý k zásadám, při zahřátí s nimi černá. Tmavne při vystavení parám 

síry a hydratací se mění na zelený malachit. 

Optická mikroskopie: 

 Částice umělého azuritu mají velikost 2-5 μm, agregáty do velikosti 40 μm. 

Částice jsou oblého tvaru, často tvoří nepravidelné agregáty s tmavou tečkou uprostřed. 

Barva částic je modrá až zelenomodrá, nejmenší částice bezbarvé. Na rozdíl od přírodního 

azuritu nejsou částice pleochroické, použitím Chelsea filtru není pozorována barevná 

změna, pigment je anizotropní, dvojlom silný. Ve zkřížených nikolech lze při otáčení 

stolku pozorovat černý „pruh“ procházející po povrchu agregátů, u malých částic se 

vytváří temný kříž, částice připomínají rozety.  

 

 

2.3.6   Použití železitých a meďnatých pigmentů  
 

 Použití železitých pigmentů je hlavně ve stavebním sektoru. Pro vybarvování 

stavebnin má význam chemická stabilita, jakož i stálost syntetických železitých pigmentů 

na světle a při vystavení povětrnostním vlivům. Na základě své kvality mohou být 

používány pro barvící technologie, malířství, restaurátorství, natěračství, plastový  

a gumárenský průmysl, keramický, tiskařský průmysl, informační technologie, zemědělství 

i medicínu. Méně kvalitní pigmenty se používají jako plniva. [22,29] 
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3.  EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 
 

Experimentální část charakterizuje jednotlivé vzorky zkoumaných metalurgických 

odpadů. Ověřuje možnosti využití těchto odpadů jako minerálních pigmentů ve vápenných 

omítkách. 

 

3.1  Charakteristika odpadů 
 
 Zkoumaný odpad pochází z hutě Głogów, která je součástí těžařského koncernu 

KGHM Polska Miedź S.A. Tato polská společnost se primárně zabývá těžbou  

a zpracováním mědi (kap. 2.1.3).  Huť Głogów produkuje tři typy odpadů (strusku, kal  

a prach).  Pro svou práci jsem zvolila čtyři vzorky strusky o různých vlastnostech: 

• vzorek 1 – odpad se zvýšeným obsahem Fe,  

• vzorek 3 – struska - odpad měděný, 

• vzorky 2 a 4 – struska  s minimálním obsahem Cu. 
 

                                        Tab. č.  6 Chemická analýza odpadu 
 

Složení [%] 
SiO2 30.60 

Fe2O3 59.08 
Al2O3 2.96 
TiO2 0.13 
CaO 0.66 
MgO 0.92 
K2O 0.48 

Na2O 0.01 
ZnO 2.52 
CuO 0.63 
BaO 0.10 
PbO 0.29 
MnO 0.03 
Cr2O3 0.06 
Co2O3 0.06 
MoO3 0.08 
ZrO2 0.01 
SrO 0.01 
P2O5 0.03 
SO3 1.01 
Cl 0.03 
F 0.30 

As 0.01 
S 0.40 
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∑[%] 

 
                                                                                                                       [µm] 
Graf č. 2  Zrnitostní křivka vzorku 1,3 a 4 
                                                                                                               
3.2  Mineralogická charakteristika  
 
 Z RTG analýza Cu odpadu ukázala, že převláda F - olivín Fe2SiO4 a M- Fe3O4 
magnetit a Q – křemen  SiO2. 

 
Graf č. 3  RTG analýza Cu odpadu 
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                               Tab. č.  7  Chemická analýza vzorků 
 

Složení vzorek 1 vzorek 2 vzorek 3 vzorek 4 
SiO2 15.83 23.28 27.88 24.28 
Al2O3 2.05 5.05 1.45 4.10 
Fe2O3 65.14 2.31 65.73 2.83 
CaO 1.91 34.54 0.25 30.91 
MgO 4.38 1.03 4.20 0.73 
SO3 0.00 0.28 0.03 0.10 
LOI 9.75 30.32 0.75 34.89 

Na2O 0.00 0.31 0.00 0.29 
K2O 0.00 1.18 0.00 0.57 

Suma 99.03 98.29 99.53 98.7 
 
 
 
3.4  Příprava vzorků  

 

Vzorky byly podrceny a pomlety v akreditované laboratoři Akademii Gorniczo 

Hutniczej Krakow. Vzorek 1, 2 a 4 byly pomlety na zrnitost < 100 μm. Vzorek 2 a 4 jsou 

ze stejného odpadu, liší se pouze zrnitostí. Vzorek 2 měl zrnitost < 200 μm. Různá zrnitost 

jednoho odpadu byla zvolena na základě předchozích výzkumů a literárních pramenů [1]. 

Obr. č. 11 – 13  ukazují závislost barvy na velikosti zrna při pokusech na vzorcích slídy – 

hlinitokřemičitany s přímesí Fe z naleziště železné rudy v Maroku. Vzorky  

při různé zrnitosti vykazovaly jinou barevnost. [10] 

 

      
Obr. č.  11  vzorek slídy  0–100 µm                   Obr. č.  12   vzorek slídy   0–63 µm 
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                                           Obr. č.  13  vzorek slídy   63 – 100 µm 
 
 

 

3.5  Možnosti využití  metalurgických odpadů  
 
 Hlavním trendem všech průmyslových odvětví je minimalizace odpadů z výroby  

a jejich maximální zužitkování. Ve stavebnictví lze využívat odpady energetického, 

báňského, metalurgického průmyslu a odpady produkované výrobnami stavebních hmot. 

Doposud se nejvíce v tomto odvětví využívají popeloviny, odpady z těžby  úpravy uhlí  

a některé odpady z hutní výroby. V práci byly realizovány testy s metalurgickými odpady 

za účelem ověření jejich použití jako  pigmentů ve vápenných omítkách.  

 

 

3.5.1  Charakteristika vápenné kaše 
 
 Vápenná malta byla připravena v poměru pojiva ku plnivu 1:3 (obj. dílů) 

Pojivem byl vápenný hydrát a plnivem písek. Složení udává tab. č. 8. 

 
Tab. č.  8  Složení vápenné omítky  
 

 Složky vápenné kaše Dávka  
Pojivo Vápenný hydrát   Mokrá u Brna 200 [g] 

Plnivo Normalizovaný písek CEN EN 196-1 600 [g] 
 Dodatková Voda 40 [ml] 
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3.5.2  Aplikace pigmentů na vápenný podklad  
 
 Pokusná vápenná kaše byla naplněna do předem připravených dřevěných rámků  

o rozměrech 9,3 x 19,8 cm a hloubce 1,2 cm. Rozměry pokusné mřížky byly  

45,5 x 45,5 cm 

 

 
                                                Obr. č.  14 Mřížka  pro vápenné omítky 
 
 Jeden rámek byl naplněn pouze samotnou vápennou omítkou a zbylé rámky byly 

naplněny vápennou omítkou s příměsí vzorků odpadů a průmyslových pigmentů 

v množství 10 g. Použité vzorky a pigmenty do příměsí vápenné omítky uvádí tabulka č. 9 

a ukazují obrázky č. 15 – 22. 

 
Tab. č.  9  Vzorky příměsí pro vápenné omítky 
 
Označení 
příměsi 

č. 
Vzorek č. Popis vzorku 

1 Vzorek 1 Odpad se zvýšeným obsahem Fe 

2 Vzorek 2 Struska s minimálním obsahem Cu o zrnitosti < 200 μm 

3 Vzorek 3 Odpad měděný (vyšší obsah Cu) 

4 Vzorek 4 Struska s minimálním obsahem Cu o zrnitosti < 100 μm 

5 průmyslový 
pigment 

Hnědý okr, německý, Kremer pigmente, Roman Smalt Art, 
32-070 Czernichów, Dabrova 3 

6 průmyslový 
pigment 

Umbra pálená, kyperská, hnědavá,  Kremer pigmente, 
Roman Smalt Art, 32-070 Czernichów, Dabrova 3 

7 průmyslový 
pigment 

Kysličník železitý, černý, Deffner & Johann, Art Protect 
s.r.o, 624 00 Brno, Absolonova 73 

8 průmyslový 
pigment 

Zem zelenavá, Deffner & Johann, Art Protect s.r.o, 624 00 
Brno, Absolonova 73 
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          Obr. č.  15  Odpad se zvýšeným obsahem Fe – příměs 1 

 

 
                                      Obr. č.  16  Struska s min. obsahem Cu o zrnitosti < 200 μm – příměs 2 
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                                               Obr. č.  17  Odpad měděný (vyšší obsah Cu) – příměs 3 

 

 

 
                                              Obr. č.  18  Struska s min. obsahem Cu o zrnitosti < 100 μm  
                                                                 – příměs 4 
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                                              Obr. č.  19  Hnědý okr, německý – příměs 5 

 

 

 
                                            Obr. č.  20  Umbra pálená, kyperská, hnědavá – příměs 6 
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                                            Obr. č.  21  Kysličník železitý, černý – příměs 7 

 

 

 
                                           Obr. č.  22  Zem zelenavá – příměs 8 
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 Postup přípravy jednotlivých pokusů, volba vzorku odpadu nebo pigmentu 

popisuje následující tabulka č.10 a obrázek č. 23. V pokusu č. 5 byly smíchány dva 

barevně podobné průmyslové pigmenty  5 g hnědého okru (příměs č. 5) a 5 g umbry pálené 

(příměs č.6). Pigment stejné barevnosti jako vzorek 2 není a proto pro srovnání s pokusem 

č. 1, byla zvolena kombinace těchto dvou dostupných pigmentů. 
 
 
 
Tab. č.  10  Vápenné omítky a příměsi 
 
Označení 
pokusu 

Označení 
příměsi 

č. 
Vzorek č. Popis pokusu 

0   Vápenná omítka bez příměsi 

1 1 Vzorek 1 
Vápenná omítka s příměsí (10g)  odpadu se zvýšeným 

obsahem Fe  

2 2 Vzorek 2 
Vápenná omítka s příměsí (10g) strusky s minimálním 

obsahem Cu o zrnitosti < 200 μm   

3 3 Vzorek 3 
Vápenná omítka s příměsí (10g) měďeného odpadu  

(vyšší obsah Cu) 

4 4 Vzorek 4 
Vápenná omítka s příměsí (10g) strusky s minimálním 

obsahem Cu o zrnitosti < 100 μm 

5 5, 6 průmyslový 
pigment 

Vápenná omítka s příměsí (5g) hnědého okru a (5g)   
Umbry pálené 

6 8 průmyslový 
pigment Vápenná omítka s příměsí (10g) kysličníku železitého 

7 7 průmyslový 
pigment Vápenná omítka s příměsí (10g) zem zelenavé 

 
 
 Během pokusů byla pořízena fotodokumentace za účelem porovnání barevnosti 

vzorků  (obr. č 23, detaily na obr. č. 25 – 32).   

 

 Po zatvrdnutí pokusných omítek s časovým odstupem 1 měsíce byla opět pořízena 

fotodokumentace. (obr. č 24, detaily na obr. č. 33 – 40).   
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0 1 2 3 

7 654 

                        Obr. č.  23  Vápenné omítky a příměsi 
 

 

0 1 2 3 

4 5 6 7 

 
                        Obr. č.  24  Vápenné omítky a příměsi po měsíci 
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  Obr. č.  25   Pokus 0 – čistá omítka                Obr. č.  26  Pokus 4 – příměs vzorku 4 
 

        
  Obr. č.  27   Pokus 1 – příměs vzorku 1          Obr. č.  28  Pokus 5 – příměs pigmentů 5+6 
   

         
  Obr. č.  29  Pokus 2 – příměs vzorku 2             Obr. č.  30  Pokus 6 – příměs pigmentu 8 
 

          
 
  Obr. č.  31  Pokus 3  - příměs vzorku 3            Obr. č.  32  Pokus 7 – příměs pigmentu 7 
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Obr. č.  33  Pokus 0 –čistá omítka (po 1 měs.)     Obr. č.  34  Pokus 4 – příměs 4 (po 1 měs.)          
 

        
 
Obr. č.  35  Pokus 1 –příměs 1  (po 1 měs.)           Obr. č.  36  Pokus 5 –příměs 5+6 (po 1 měs.)      
 

       
 
Obr. č.  37  Pokus 2 – příměs 2 (po 1 měs.)           Obr. č.  38  Pokus 6 – příměs 8 (po 1 měs.)            
 

       
 
Obr. č.  39  Pokus 3  - příměs 3 (po 1 měs.)           Obr. č.  40  Pokus 7 – příměs 7 (po 1 měs.)            
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3.5.3  Diskuze výsledků 
 
 Porovnání vzhledem k čisté omítce ihned po nanesení do pokusné mřížky  

a zavadnutí vápenné omítky: 

  Všechny pokusy 1 - 7 vykazovaly barevný rozdíl proti vzorku čisté omítky.  

Ve srovnání s pokusy s průmyslovým pigmentem bylo dosaženo nejlepších výsledů (téměř 

totožná barevnost) u vzorku 3 (příměs 3) - (černý pigment) (pokus 3 a 7). Ověřovaný 

pokusný pigment (příměs 7) se velice dobře mísil  s omítkou a barevná změna byla patrná 

od počátku pokusu. Nejslabší zabarvení bylo pozorováno vzhledem k čisté omítce  

(pokus 0) u vzorku 2 (příměs 2, pokus 2). Srovnání vzorku 2 (příměs  2)  a vzorku 4 

(příměs  4) ze stejného odpadu potvrdilo barevný rozdíl v závislosti na zrnitosti. Pro pokus 

2 byl použit hrubší materiál a pro pokus 4 materiál jemnější.  Vzorek při nižší zrnitosti má 

lepší barvící schopnosti a lépe se pojí s omítkou. Vzorek 4 (příměs  4, pokus 4) téměř 

odpovídal barevností s pokusem 6 (příměs 8). U vzorku 1 (příměs 1, pokus 1) bylo 

dosaženo barevné odlišnosti vzhledem k čisté omítce, ale ve srovnání s průmyslovým 

pigmentem se barvy liší. Sjednocení barevnosti by bylo možno dosáhnout jiným poměrem 

smíchání průmyslových pigmentů (příměsi 5 a 6) v pokusu 5.  

 

 Porovnání vzhledem k čisté omítce po zatvrdnutí s časovým odstupem jeden 

měsíc:  

  Všechny pokusy 1 - 7 stále vykazovaly barevný rozdíl proti vzorku čisté omítky. 

Došlo k zesvětlení barevného odstínu. Nejlepšího výsledku bylo dosaženo u pokusu 3, 

a to jak vzhledem k stálosti a sytosti odstínu s měsíčním odstupem, tak i  podobností  

do průmyslového pigmentu (pokus 7) .V pokuse 4 byl vstupní vzorek z odpadů světlého 

odstínu, proto barevný rozdíl není tak výrazný jako u pokusu 3, nicméně barevná stálost  

po měsíci a podobnost s průmyslovým pigmentem (pokus 6) byly potvrzeny. U pokusu 1 

došlo k změně odstínu (barevný rozdíl proti pokusu 0 byl zachován) a ještě většímu 

barevnostnímu odskoku od pokusu 5 (tento pokus byl vytvořen ze dvou různých 

průmyslových pigmentů). Jako nejméně vyhovující byl vyhodnocen pokus 2, došlo  

k výraznému zesvětlení. Barevnostní rozdíl ve srovnání s čistou omítkou byl minimální, 

ale značný ve srovnání s pokusem 4 (vzorky stejného odpadu lišící se zrnitostí).  

To potvrzuje závislost zabarvení na zrnitosti pigmentu.  
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4. ZÁVĚR 
 
Cílem práce bylo ověřit a posoudit možnosti využití odpadů v produkci pigmentů. 
 

Byly provedeny zkoušky na třech barevných odpadech s různým obsahem Cu  

a Fe, z nichž byly připraveny 4 vzorky. Na základě závislosti barvy na zrnitosti byly 

z jednoho odpadu připraveny dva vzorky o různé zrnitosti.  

 

Byla potvrzena možnost využití těchto odpadů jako minerálních pigmentů  

ve vápenných omítkách. 

• Bylo zkoumány různé zrnitosti materiálu. 

• Byly pozorovány barevné změny při použití těchto materiálů. 

• Bylo provedeno srovnání s průmyslovými pigmenty, které jsou běžně dostupné  

na trhu. 

• Jedná se o nový způsob využití metalurgických odpadů.  

• Významný ekonomický dopad – není třeba financovat skládkování odpadů, lze je 

přímo využít. 

• Významný ekologický dopad – recyklace odpadů určených převážně  

ke skládkování. 
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