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Pigmenty

●Bílé pigmenty
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Bílé pigmenty

● Barytová běloba
● Zinková běloba
● Titanová běloba
● Olovnatá běloba
● Křída

– přírodní

– srážená

● Vápenec, dolomit, mramor
● Litopon
● Sádra
● Hydroxid hlinitý
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Barytová běloba

● Barium White, Blanc Fixe, Barytweiss, Blanc Baryte, Sulfate de Barium

● Síran barnatý – BaSO
4

● V přírodě se vyskytuje jako minerál baryt. Přírodní pigment se připravuje 
mletím, umělý srážením roztoku chloridu barnatého síranem sodným.

● Poprvé byl použit okolo roku 1782, větší rozšíření až v letech 1810-1820. 
Umělý pigment se používá od roku 1830. Uplatňuje se převážně v akvarelu 
a kvaši, dále jako plnivo a substrát pro přípravu organických pigmentů.

● Minimální barvivost, střední index lomu (1,62-1,64) a nízká kryvost v oleji.
● Vysoce stabilní vůči působení světla. Inertní, nerozpouští se v kyselinách ani 

zásadách, velmi málo rozpustná v koncentrovaných kyselinách. Chemicky 
snášenlivá s ostatními pigmenty. Není toxická, proto často nahrazuje 
olovnatou bělobu.

● Olejové barvy s časem zvyšují průhlednost a mají sklon ke křídování.
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Barytová běloba

● Mikroskopie:
– Baryt

● Nepravidelné, velké, ostrohranné i zaoblené částice, n<1,66, velmi nízký reliéf, 
anizotropní, slabý dojlom, opticky dvouosý.

● Rombická soustava.

– Umělý blanc fixe

● Obtížná identifikace.

● Velmi jemné částice (<2 µm), někdy jehlicovitého tvaru, někdy tvoří agregáty.

● Mikrochemie:

– Vzorek se vyžíhá, přidá se kapka 10% Na2CO3, odpaří se do sucha a odparek se 
žíhá v kelímku.Vzniklý uhličitan barnatý se po ochlazení rozpustí kapkou zředěné 
kyseliny dusičné.

– Kapku neutrálního roztoku naneseme na filtrační papír a přidáme kapku 0,2% 
roztoku rhodizonanu sodného. V přítomnosti Ba2+ nebo Sr2+ vznikne 
červenohnědá skvrna. Po přikápnutí 0,1 M HCl skvrna rhodizonanu barnatého 
zčervená, kdežto rhodizonan strontnatý se odbarví.
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Zinková běloba

● Zinc White, Chinese White, 
Zinkweiss, Chinesisch Weiss, 
Blanc de zinc

● Oxid zinečnatý – ZnO
● Připravuje se žíháním kovového 

zinku na vzduchu (francouzská 
metoda) nebo termickým 
rozkladem zinkových rud 
(americká metoda).

● Jako náhrada olověné běloby se 
používá zhruba od roku 1782. K 
rozšíření dochází v roce 1834 pod 
názvem Chinese white. Užívá se 
dodnes.
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Zinková běloba

● Čistý, bílý odstín, index lomu 2,0. Kryvost nižší než olovnatá běloba.
● Absorbuje UV záření, čímž zvyšuje odolnost vůči stárnutí působením světla. 

V UV záření žlutě fluoreskuje.
● Ze všech bělob nejméně žloutne v oleji.
● Lze ji mísit se všemi barvami.
● Není toxická, ale má mírné antiseptické účinky.
● Je snadno rozpustná v kyselinách i zásadách. Ve vodě je nerozpustná.
● Je nutné ji uchovávat v hermeticky uzavřeném obalu, protože reaguje se 

vzdušným oxidem uhličitým a vodou za vzniku uhličitanu.
● Podle čistoty a jakosti se označuje symboly L1-L4. Nejnižší kvalita je L4.
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Zinková běloba

● Mikroskopie
– Jemné částice, velikost pod 1 µm. Barva částic světle žlutá až světlezelená.

– Krystaluje v hexagonální soustavě.

– Ve zkřížených nikolech je patrný slabý dvojlom.

● Mikrochemie
– K několika kapkám vzorku přidáme zředěnou HCl a několik kapek roztoku 

K4[Fe(CN)6]. V přítomnosti Zn2+ vzniká bílá sraženina K2Zn[Fe(CN)6]. Stanovení 
ruší ionty Fe3+, které je možno maskovat přídavkem fluoridu.
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Titanová běloba

● Titanium White, Titanium Dioxide, 
Titanweiss, Rutilweiss, Blanc de titane

● Oxid titaničitý – TiO2

● Připravuje se z ilmenitu (FeTiO3) loužením
kyselinou sírovou a hydrolýzou vzniklého
produktu. Podle způsobu hydrolýze získáme
anatasovou nebo rutilovou bělobu.

● Anatasová běloba se jako pigment používá od roku 1920. Rutilová 
modifikace se objevila na trhu až po roce 1940. Dnes jde o nejpoužívanější 
bílý pigment.

● Anatasová běloba má podstatně menší odolnost proti povětrnostním vlivům. 
Silně pohlcuje UV záření, které iniciuje redukci pigmentu.

● Rutilová běloba má slabý nažloutlý nebo narůžovělý nádech. Z běžných 
bílých pigmentů má nejvyšší krycí a barvící schopnost.
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Titanová běloba

● Dobře se snáší se všemi pigmenty i pojivy.
● Není toxická.
● Odolává zředěným kyselinám i zásadám.
● Mikroskopie:

– Okrouhlé nebo eliptické částice. Velikost 0,5-1 µm (novější běloby 0,2-0,5 µm).

– Vytváří agregáty nažloutlé barvy.

– Vysoký reliéf, krystalizuje v tetragonální soustavě.

– Anizotropní, vykazuje silný dvojlom, u tenkých částic lze pozorovat interferenční 
barvy 1. řádu (šedou nebo bílou).
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Titanová běloba

● Mikrochemie

– Důkaz peroxidem vodíku – vzorek se mineralizuje tavením s KHSO4. Tavenina se 
vyluhuje do kyseliny sírové. Ke kapce kyselého roztoku přidáme 3 % H2O2. 
V přítomnosti Ti4+ vznikne žluté zbarvení. Reakci ruší ionty Fe3+, které lze 
maskovat pomocí H3PO4.

– Kapková reakce – na filtrační papír impregnovaný kyselinou chromotropovou a 
vysušený na vzduchu přidáme roztok vzorku a kapku 0,5 M H2SO4. Důkazem 
titanové běloby je fialově červené zbarvení.
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Olovnatá běloba

● Další názvy: 
– Kremžská běloba, kremnická běloba, cerusa

– Lead White, Flake White, Cremnitz White, Bleiweiss, Kremserweiss, Blanc de 
plomb, Blanc d'argent, Bianco di piombo 

● Struktura a příprava

– Zásaditý uhličitan olovnatý – 2 PbCO
3
 . Pb(OH)

2

– Tento pigment byl synteticky vyráběn již ve 4. století př.n.l. působením octových 
par na olověné destičky.

● Historie
– Od starověku až do 19. století patřila mezi nejvýznamnější pigmenty. Dnes je 
často nahrazována titanovou nebo zinkovou bělobou.
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Olovnatá běloba

● Vlastnosti
– Index lomu 1,94-2,02. Má velkou barvící a krycí mohutnost.

– Spotřebuje 7 až 13 % oleje a tato směs na vzduchu velmi rychle tvrdne.

– Teoreticky by mělo docházet k černání při styku se sulfidickými pigmenty, ale toto 
chování nebylo v praxi pozorováno.

– Rozpouští se ve zředěné octové a dusičné kyselině za vývoje oxidu uhličitého.

– Má silný antikorozní účinek proti mořské vodě.

– Je jedovatá.

● Mikroskopie
– Homogenní, jemné částice o velikosti 1-10 µm.

– Index lomu > 1,66; vysoký reliéf, anizotropní.
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Olovnatá běloba

● Mikrochemie

– Důkaz s KI – několik mg vzorku zahřejem s kapkou HNO
3
 a odpaříme do sucha, 

tento krok několikrát zopakujeme. Odparek mírně zahřejeme se zředěnou 
kyselinou octovou a přidáme KI. V přítomnosti Pb2+ vznikají žluté krystalky PbI

2
.

– Tvorba komplexního dusitanu měďnato-olovnato-draselného – vzorek odpaříme 
se zřeďenou HNO

3
 do sucha. K odparku přidáme kapku 0,5% octanu 

měďnatého, 0,5% octanu sodného v 10% kyselině octové a tuhý krystalek KNO
2
. 

Pozorujeme vznik tmavohnědých krystalků.

– Důkaz chromanem – Roztok vzorku zneutralizujeme amoniakem tak, aby 
reagoval slabě kysele. K připravenému roztoku přidáváme 2 M amoniak až do 
vzniku bílé sraženiny. Vzniklou sraženinu rozpustíme několika kapkami 1 M 
HNO3 (pH asi 4). K připravenému roztoku přidáme kapku 1 M K2Cr2O7. V 
přítomnosti Pb2+ se vyloučí žlutá sraženina PbCrO

4
.
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Křída přírodní

● Calcium Carbonate White, Chalk, Kreide, Craie

● Uhličitan vápenatý – CaCO
3

● Vznikla ze skořápek jednobuněčných živočichů. Najvětší naleziště jsou ve 
Francii, Rujaně a Maďarsku.

● Nalámané kousky křídy se nechají větrat po dobu jednoho roku a potom se 
roztlučou, namelou ve vodě a plaví.

● Jeden z nejstarších materiálů pro přípravu podkladů malby. Někdy se mísila 
s olovnatou nebo zinkovou bělobou. Pro nízkou kryvost nebyl používána 
jako pigment v oleji.

● Dnes se používá hlavně jako podkladový materiál, plnivo a substrát pro 
výrobu barev.

● Má velmi nízkou kryvost, index lomu 1,50 až 1,64. Je odolná vůči světlu 
a zásadám. Působením kyselin se rozkládá.

● Lze ji mísit se všemi pigmenty, s výjimkou těch, které jsou citlivé na zásadité 
prostředí (např. pruská modř).
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Křída přírodní

● Mikroskopie:
– homogenní, částice jsou slabě narůžovělé, n < 1,66, nízký až nezřetelný reliéf.

– anizotropní, vykazuje silný dvojlom.

– při zkřížených nikolech je možné při velkém zvětšení rozeznat zbytky skořápek 
živočichů (kokolity).

● Mikrochemie:

– Důkaz vápníku tvorbou krystalů CaSO4 . 2H2O – vzorek rozpustíme ve 2M HCl a 
odpaříme do sucha. Odparek navlhčíme destilovanou vodou a přidáme k němu 
1M H2SO4. V přítomnosti Ca2+ pozorujeme po mírném zahřátí tvorbu 
jehličkovitých krystalů.

– Důkaz vápníku tvorbou hexakyanoželeznatanu vápenatého – k slabě 
alkalickému roztoku vzorku přidáme několik kapek nasyceného roztoku 
hexakynoželeznatanu draselného. V přítomnosti Ca2+ vznikne bílá, krystalická 
sraženina.
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Srážená křída

● Precipitated chalk, Artificial calcium carbonate; Künstliche kreide

● Uhličitan vápenatý – CaCO
3

● Získává se srážením vapenatých solí sodou (Na2CO3).

● Poprvé byla vyrobena v Anglii roku 1850. Používá se jako plnivo do papíru 
a jiných materiálů.

● Je jemnější a bělejší než přírodní křída, neobsahje fosilní zbytky. Snižuje 
lesk bezbarvých laků a olejových nebo emailových barev. Používá se i jako 
substrát pro přípravu organických pigmentů.

● Má velmi nízkou kryvost, index lomu 1,50 až 1,64. Je odolná vůči světlu 
a zásadám. Působením kyselin se rozkládá.

● Lze ji mísit se všemi pigmenty, s výjimkou těch, které jsou citlivé na zásadité 
prostředí (např. pruská modř).
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Srážená křída

● Mikroskopie
– Jemné, stejně velké částice, silný dvojlom, index lomu menší než 1,66, nízký 

reliéf.

– Neobsahuje kokolity (fosilní zbytky), ale může obsahovat částice ve tvaru rozety.

● Mikrochemie

– Důkaz vápníku tvorbou krystalů CaSO
4
 . 2H

2
O – vzorek rozpustíme ve 2M HCl a 

odpaříme do sucha. Odparek navlhčíme destilovanou vodou a přidáme k němu 
1M H

2
SO

4
. V přítomnosti Ca2+ pozorujeme po mírném zahřátí tvorbu 

jehličkovitých krystalů.

– Důkaz vápníku tvorbou hexakyanoželeznatanu vápenatého – k slabě 
alkalickému roztoku vzorku přidáme několik kapek nasyceného roztoku 
hexakynoželeznatanu draselného. V přítomnosti Ca2+ vznikne bílá, krystalická 
sraženina.
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Vápenec, dolomit, mramor

● Calcite, dolomite, marble, kalzit, dolomit, marmor, calcite, marbre

● Vápenec, mramor – uhličitan vápenatý – CaCO
3
; dolomit – uhličitan 

vápenato-hořečnatý – CaCO3 • MgCO3

● Připravuje se drcením přírodního uhličitanu.
● Používal se v berevných vrstvách i v podkladech maleb. Mletý mramor 

(mramorová moučka) se používal ve fresce, mletý vápenec sloužil jako 
náhrada křídy (Amerika).

● Má velmi nízkou kryvost, index lomu 1,50 až 1,64. Je odolný vůči světlu 
a zásadám. Působením kyselin se rozkládá.

● Lze ho mísit se všemi pigmenty, s výjimkou těch, které jsou citlivé na 
zásadité prostředí (např. pruská modř).
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Vápenec, dolomit, mramor

● Mikroskopie
– Částice kalcitu jsou poměrně velké, bezbarvá zrna a úlomky s ostrými hranami 

nepravidelného tvaru, transparentní, dokonalá štěpnost, index lomu menší než 
1,66, nízký reliéf, anizotropní, velmi silný dvojlom.

● Mikrochemie

– Vzorek je rozpustný v HCl, při rozpouštění uvolňuje CO
2
.

– Důkaz Ca2+ – ke vzorku přidáme zředěnou H
2
SO

4
, v přítomnosti Ca2+ pozorujeme 

vznik shluku krystalů ve tvaru jehel.

– Na Pt drátku dává vzorek v plameni cihlově červené zbarvení.
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Litopon

● Lithopone, Orr's White, Deckweiss

● Směs sulfidu zinečnatého (ZnS) a síranu barnatého (BaSO
4
).

● Připravuje se srážením roztoku síranu zinečnatého roztokem sulfidu 
barnatého při mírně zvýšené teplotě (50-60 °C).

● Poprvé byl vyroben roku 1847, k většímu rozšíření tohoto pigmentu došlo až 
ve 20. století.

● Dnes se využívá jako plakátová a levná akvarelová barva.
● Střední kryvost, index lomu 1,96.
● Působením světla šedne až černá (pravděpodobně dochází k vylučování 

Zn), tomu lze zabránit přidáním malého množství kobaltu.
● Je stálý v alkalickém prostředí. Ve zředěných minerálních kyselinách se 

rozpouští.
● Mísí se všemi pigmenty a pojivy.



Přehled pigmentů - bílé pigmenty  

 

  21

Litopon

● Mikroskopie
– Velmi jemné částice, velikost pod 1 µm, tvoří agregáty.

– Anizotropní, slabý dvojlom.

● Mikrochemie

– Při rozkladu kyselinami dochází k úniku H
2
S, který lze detekovat zaváděním do 

roztoku AgNO
3
 nebo Pb(NO

3
)
2
, kdy vzniká černá sraženina.

– Důkaz Ba2+ – vzorek mineralizujeme se směsí K
2
CO

3
/Na

2
CO

3
. Taveninu 

rozpustíme ve vodě, odfiltrujeme BaCO
3
 a sraženinu promyjeme vodou. Poté ji 

rozpustíme v několika kapkách 2M kyseliny octové. Připravený vzorek kápneme 
na filtrační papír a převrstvíme ho 0,2% rhodizonátem sodným. V parách 
amoniaku vznikne červenohnědá skvrna.  Stejnou barvu dávají i Sr2+ ionty, ale ty 
se odbarví přidáním 0,1M HCl.

– Zbarvení plamene vzorku na Pt drátku je zelené.
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Sádra

● Gypsum, Terra alba, Mineral White, Bologna Chalk, Gips, Alabasterweiss, 
Bologneser Kreide, Gypse

● Dihydrát síranu vápenatého – CaSO4 · 2 H2O, hornina často znečištěná 
vápencem, hlinkou nebo pískem.

● V přírodě se vyskytuje ve více formách, nejčastěji se získává pálením 
přírodního sádrovce. 

● Podle teploty pálení rozdělujeme sádru následovně:
– pařížská sádra – vzniká pálením při 120-150 °C. Chemicky jde o hemihydrát 

síranu vápenatého CaSO
4
 · ½ H

2
O. Po smíchání s vodou dochází k rychlému 

tuhnutí způsobenému rehydratací a krystalizací.

– bezvodá sádra – vzniká pálením na 170 °C. Rehydratace probíhá po malu.

– mrtvo pálená sádra (analin) – vzniká pálením nad 400 °C. S vodou netuhne.
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Sádra

● Lenzin (alabastrová běloba) – mletý sádrovec. Má krystalickou strukturu 
a velmi malou krycí a barvící mohutnost. Není toxický a je velmi dobře stálý 
na světle a odolává účinkům povětrnosti.

● Umělá sádra se připravuje srážením vápenného mléka kyselinou sírovou. Je 
to čistě bílý, jemný prášek. Kryvost má vyšší než lenzin a je velmi odolná 
vůči působení povětrnostních podmínek.

● Sádra se používala již okolo roku 3000 př.n.l., a to hlavně ve stavebnictví, 
ale také jako podkladový materiál pro deskové obrazy a polychromované 
plastiky. Ve středověku se sádra používala převážně v Itálii, kde byla hlavní 
součástí podkladů zvaných gesso.

● Sádra má velmi nízkou kryvost a barvivost, index lomu je 1,52-1,53. Je stálá 
ke světlu, mírně rozpustná ve vodě. Rozkládá se účinkem kyselin, 
v bazickém prostředí je stálá. Je mísitelná se všemi pigmenty a pojivy.
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Sádra

● Optická mikroskopie
– Dihydrát – částice nepravidelného tvaru, drsný povrch, index lomu menší než 

1,66, nízký reliéf, monoklinická soustava, ve zkřížených nikolech bílá až světle 
šedá barva, slabý dvojlom.

– Anhydrit – tyčinkovité nebo tabulkové, jemně narůžovělé částice, anizotropní, 
silnější dvojlom než dihydrát, ve zkřížených nikolech barevný.

● Mikrochemie
– Vzorek rozpustný ve zředěné kyselině dusičné.

– Tvorba krystalů CaSO4 · 2 H2O – vzorek rozpustíme ve zředěné HCl, odpaříme 
do sucha. V přítomnosti sádry pozorujeme paprskovitý shluk krystalů ve tvaru 
jehel.



Přehled pigmentů - bílé pigmenty  

 

  25

Hydroxid hlinitý

● Aluminium hydrate, Transparent White, Transparentweiss

● Hydroxid hlinitý – Al(OH)
3
 nebo Al

2
(OH)

6

● Vyrábí se srážením roztoku kamence KAl(SO4)2 • 12 H2O zásadami.

● Bílý prášek. Velmi lehký substrát, téměř nulová kryvost; dnes se používá ke 
srážení barevných laků, ke snížení lesku ůakových filmů a do emailových 
barev.

● Mikrochemie:
– Vzorek je rozpustný ve zředěné kyselině dusičné.

– Důkaz Al3+ – reakcí se sulfidem amonným (NH4)2S vzniká bezbarvá 
rosolovitá sraženina.


