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Streszczenie
Pigmenty ceramiczne są to drobnoziarniste, nierozpuszczalne, krystaliczne związki barwne o strukturze wybranych minerałów naturalnych. Kryterium ich jakości jest atrakcyjna, intensywna barwa, którą przy niewielkim udziale uzyskują dekorowane wyroby ceramiczne po
wypaleniu. O właściwościach barwiących pigmentu decyduje rodzaj i jakość struktury krystalicznej, wbudowany do niej rodzaj chromoforu
oraz uziarnienie i morfologia ziaren, mające związek z dyspersyjnym mechanizmem barwienia w ceramice. Wytwarzanie pigmentów
o wyszczególnionych właściwościach jest uwarunkowane stosowaniem takich parametrów technologicznych jak skład chemiczny, ilościowo-jakościowy udział mineralizatorów i modyfikatorów, temperatura syntezy i mielenie, dobranych do specyfiki pigmentów w grupach
krystalograficznych
Słowa kluczowe: pigment ceramiczny, chromofor, mineralizator, modyfikator, CIELab

THE INFLUENCE OF CERTAIN TECHNOLOGICAL PARAMETERS
ON THE QUALITY OF CERAMIC PIGMENTS
Ceramic pigments are fine grained, insoluble, crystalline coloured compounds with the structure of selected natural minerals. The criterion of quality is an attractive and intense colour gained after firing by ceramics when decorated with a very little amount of the pigment.
The properties of the colouring pigment are determined by the type and quality of the crystal structure, the type of chromophore built to
it, and the particle size distribution and morphology of grains in connection with the dispersive colouring mechanism of ceramics. Production of pigments, that show a set of specified properties, is conditioned by the use of technological parameters comprising the chemical
composition, quantitative and qualitative amount of mineralizers and modifiers, synthesis temperature, grinding, that are matched to the
specificity of pigments in crystallographic groups.
Keywords: Ceramic pigment, Chromophore, Mineralizer, Modifier, CIELab

1. Wprowadzenie
Syntetyczne pigmenty ceramiczne oparte na sieci krystalicznej minerałów naturalnych takich jak: m.in. spinel, cyrkon,
sfen, rutyl, wytwarzane w procesie wysokotemperaturowym
charakteryzuje odporność na chemiczne oddziaływanie
składników szkliw i emalii ceramicznych podczas ich wypalania, która jest podstawową cechą w związku z dyspersyjnym
mechanizmem barwienia.
Wytwarzanie pigmentów ceramicznych w wyniku reakcji
w fazie stałej polega na wbudowaniu chromoforu do określonej, wybranej struktury krystalicznej. Odbywa się to na
kilka sposobów.
– poprzez bezpośrednią syntezę wybranej struktury z surowców strukturotwórczych i chromoforów – tlenków i soli
metali grup przejściowych [1–4];
– podczas polimorficznej przemiany sieci krystalicznej,
np. ZrO2, TiO2 [5, 6];
– w wyniku okluzji nietrwałych termicznie cząstek barwnych przez stabilne termicznie kryształy krzemianu cyrkonu
lub kwarcu [7];
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– w wyniku wtrącenia metalicznych domieszek w postaci
drobnych koloidalnych cząstek, np. złota i srebra, wywołujących rubinowe zabarwienie kryształu.
W zależności od sposobu wbudowania chromoforu do
sieci krystalicznej występują trzy typy pigmentów: strukturalne, roztwory stałe i pigmenty absorpcyjne (inkluzyjne).
W przypadku pigmentów strukturalnych chromofory
(związki metali grup przejściowych) w stechiometrycznej
ilości reagują z innymi składnikami zestawu włączając się
do struktury krystalicznej w określonej koordynacji jako
jej integralna część, np. podczas syntezy pigmentu spinelowego:
CoO + Al2O3 → CoAl2O4

(1)

W przypadku kilkuskładnikowej mieszaniny surowców:
CoO, ZnO i Al2O3, powstaje większa liczba związków chemicznych, np. CoAl2O4 i ZnAl2O4, tworzących kryształy mieszane (Co(1-x)Znx)Al2O4 o charakterze roztworów stałych,
których właściwości barwiące uwarunkowane są ilościowym
składem chemicznym [4, 8].
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W wyniku podstawienia pewnej części jonów bezbarwnej matrycy jonami chromoforowymi, które ją zabarwiają,
powstają substytucyjne lub międzywęzłowe roztwory stałe,
jak np. różowy pigment (Al,Cr)2O3 o strukturze korundu [9],
lub pigmenty cyrkonowe, których niebieska i żółta barwa
pochodzi od włączonych do sieci ZrSiO4, chromoforowych
jonów wanadu (V4+) lub prazeodymu (Pr4+) [2].
W przypadku syntezy pigmentów absorpcyjnych (inkluzyjnych) składnik chromoforowy, zwykle nietrwały termicznie związek chemiczny taki jak np. selenosiarczek kadmu
Cd(S(1-x)Sex) lub hematyt Fe2O3, jest obudowywany (okludowany) przez krystality bezbarwnej, odpornej termicznie
i chemicznie struktury krzemianu cyrkonu lub kwarcu. Parametry syntezy są dobierane w taki sposób, aby okluzja
cząstek chromoforowych zachodziła poniżej temperatury ich
rozkładu [7, 10, 11]. Okluzja odbywa się podczas syntezy
minerału (bazy) np. ZrSiO4 lub jest związana z procesami
topnikowymi i przemianą polimorficzną SiO2 i ZrO2 [6, 7, 12].
Niezależnie od typu struktury pigmentów proces ich wytwarzanie obejmuje:
– opracowanie składu chemicznego, a w szczególności
ilościowo-jakościowego udziału chromoforów;
– dobór mineralizatorów i modyfikatorów;
– syntezę w optymalnych warunkach.
Odpowiednio do typu syntezowanej struktury krystalicznej, odpowiadającej wybranym minerałom naturalnym [2–5],
dobierany jest stechiometryczny zestaw surowcowy, zapewniający syntezę produktu o zakładanym składzie fazowym.
W ceramicznej metodzie wytwarzania pigmentów jako
surowce stosowane są zwykle drobnoziarniste tlenki, wodorotlenki i sole metali grup przejściowych oraz ziem rzadkich. Wyjątek od tej reguły stanowi krzemionka, tlenek prazeodymu, wodorotlenek glinu, których grubsze uziarnienie
zapewnia lepsze parametry barwy pigmentów odpowiednio
cyrkonowych, np. żółtego – prazeodymowego i różowego –
żelazowego [2] czy czerwonego – perowskitowego [13].
Istotny wpływ na przebieg syntezy i właściwości produktu
ma składnik chromoforowy, który w zależności od rodzaju
i ilości w zestawie decyduje o ilościowym składzie fazowym
pigmentu. Dla przykładu jony wanadu promują tworzenie
krzemianu cyrkonu (~99% wag.), podczas gdy w tych samych warunkach chromofor prazeodymowy i żelazowy są
inhibitorami syntezy tego minerału (odpowiednio 86% wag.
i 77% wag). Podobnie chromofor chromowy w zależności
od postaci chemicznej oraz ilościowego udziału w zestawie
surowcowym ma ujemny wpływ na syntezę krzemianu cyrkonu, sfenu cynowego oraz uwarowitu [14]. Prowadzi to do
zmniejszenia ilości fazy głównej w produkcie na rzecz innych

nie dających zabarwienia faz o zróżnicowanym składzie,
co przejawia się obniżeniem trwałości termicznej pigmentu. Z zawartością dominującej fazy w strukturze pigmentu
związane jest stężenie chromoforu, a naturalną tego konsekwencją jest barwa o różnej intensywności.
Optymalne wykorzystanie chromoforu w syntezie pigmentu wymaga odpowiedniego doboru ilości i jakości mineralizatorów. W wyniku tworzenia ciekłych eutektyków
lub fazy gazowej, mineralizatory oddziałują na kinetykę
reakcji, zwiększając reaktywność syntezowanego zestawu.
Wymiernym efektem ich działania jest obniżenie temperatury syntezy większości minerałów syntetycznych. Mineralizatory mają wpływ na stopień utlenienia barwnego jonu,
a w konsekwencji na barwę syntezowanego pigmentu w zależności od ich natury, zawartości i stopnia zdyspergowania
w zestawie surowcowym oraz od właściwości aktywowanych reagentów [15]. Mogą być stosowane pojedynczo lub
w mieszaninie, a ilościowo-jakościowy skład mineralizatorów dla określonego zestawu chemicznego i typu reakcji
chemicznych jest zazwyczaj dobierany eksperymentalnie
odpowiednio do właściwości określonej grupy krystalograficznej pigmentów ceramicznych; w obrębie grupy wybór
mineralizatora jest uzależniony od chromoforowych cech
reagentów [14–17].
Celem prezentowanej pracy było zbadanie właściwości
pigmentów (barwa, trwałość termiczna i skład fazowy) charakteryzujących się strukturą spinelu, granatu, rutylu lub
baddeleitu w zależności od parametrów ich wytwarzania
takich jak: skład surowcowy, udział mineralizatorów i modyfikatorów oraz temperatura syntezy.

2. Eksperyment
Odpowiednio do badanej struktury krystalicznej przygotowywano stechiometryczne zestawy surowców o czystości
cz. z udziałem chromoforów, mineralizatorów lub modyfikatorów (Tabela 1).
Po wypaleniu zhomogenizowanych zestawów surowcowych i zmieleniu spieku, drobnoziarnisty proszek pigmentu
stanowił próbkę badawczą, dla której wykonywano następujące badania:
– pomiar uziarnienia metodą dyfrakcji światła laserowego przechodzącego przez zawiesinę pigmentu za pomocą
aparatu Mastersizer Microplus;
– oznaczenie składu fazowego za pomocą dyfraktometru
rentgenowskiego D8 Discover; analiza ilościowa poszczególnych faz została przeprowadzona metodą Rietvelda
w programie TOPAS;

Tabela 1. Składy surowcowe badanych pigmentów.
Table 1. Raw material compositions of investigated pigments.
Struktura
krystalograficzna

Skład molowy zestawu surowcowego

Mineralizatory

uwarowit

Cr2O3–3CaCO3–3SiO2

LiF, NaF, KF

–

CuO-Cr2O3

H3BO3

Al2O3

spinel
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Modyfikatory

(1-x)NiO-xMnO2-(1-y)Fe2O3-yCr2O3

H3BO3

Al2O3

rutyl

0,8TiO2–0,2(Sb2O3,WO3)

–

ZnO

baddeleit

(1-x)ZrO2-xV2O5

–

Y2O3
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– pomiar parametrów barwy szkliw testowych, który wykonano spektrofotometrem MINISCAN (HunterLab); otrzymane wyniki wyrażane były za pomocą parametrów L*, a*,
b*, które w systemie CIELab oznaczają: L* – jasność (jaskrawość), a* dodatnie – barwę czerwoną, a* ujemne – zieloną,
b* dodatnie oznacza barwę żółtą, b* ujemne – niebieską,
C*ab oznacza chromatyczność, która jest obliczana według
wzoru: C *ab = (a * ) 2 + (b * )2 .
Szkliwa kolorowe do oceny barwy pigmentów przygotowywano przez mielenie sodowo-borowej transparentnej fryty
przeznaczonej do szkliwienia płytek ściennych, z udziałem
5% pigmentu (o stałym uziarnieniu), nanoszenie zawiesiny na płaskie podłoże biskwitowe za pomocą specjalnego
wzornika i wypalanie w laboratoryjnym piecu w temperaturze
1100 °C w czasie 40 minut.

3. Wyniki i dyskusja
Właściwości struktury pigmentów, t.j. ilościowy i jakościowy skład fazowy barwnych, syntetycznych minerałów, determinują najbardziej istotne ich cechy, jak nierozpuszczalność, odporność termiczną i chemiczną, które zapewniają
niezmienność barwy dekorowanego tworzywa.
W przypadku pigmentu zieleń Wiktoria właściwości
barwiące są związane z zawartością fazy uwarowitowej,
a ta zależy od ilościowo-jakościowego udziału mineralizatorów. Odpowiednio do zawartości dominującej fazy w struk-

turze pigmentu wzrasta stężenie chromoforu, a naturalną
tego konsekwencją jest intensywna barwa. W syntezie
uwarowitu jako struktury krzemianowej mineralizatorami
są fluorki metali alkalicznych, a szybkość reakcji jest zapewniana przez transport jonów krzemowych za pośrednictwem krzemianowego stopu i fazy gazowej SiF4, co
wynika z reakcji:
2SiO2 + 4MeF + O2 → SiF4↑ + 2Me2SiO3,

(2)

gdzie Me – Li, Na, K.
Gdy na powierzchni warstwy produktu następuje rozkład
tetrafluorku krzemu zgodnie z reakcją:
SiF4 → Si+4 + 4e + 2F2↑

(3)

jony Si+4 dyfundują przez warstwę reakcyjną i z pozostałymi
składnikami układu tworzą strukturę odpowiedniego krzemianu na przykład:
3Si+4 + 14e + 3CaCrO4 + 2O2 → Ca3Cr2(SiO4)3 + CrO42– (4)
Ilość utworzonego uwarowitu zwiększa się ze wzrostem
udziału mineralizatora fluorkowego w zestawie i zależy od
rodzaju związanego z nim kationu. W konsekwencji ma to
bezpośredni wpływ na właściwości barwiące pigmentu zieleń Wiktoria (Tabela 2, Rys. 1).

Tabela 2. Właściwości pigmentów otrzymanych z różnymi udziałami mineralizatorów fluorkowych w zestawie surowcowym.
Table 2. Properties of pigments obtained at different contents of fluoride mineralizers in raw materials compositions.

Mineralizator

Nr
pigmentu

Udział
mineralizatora
[mol]

Intensywność
linii 33,35° 2θ
uwarowitu [j. u.]

Parametr
komórki
elementarnej
a0 [Å]

LiF

1
2
3

0,1
0,5
1,0

54
59
61

NaF

5
6
7

0,1
0,5
1,0

9
10
11

KF

Parametry barwy
L*

a*

b*

C*

12,0100
11,9968
11,9950

52,7
61,7
64,5

-18,0
-19,2
-21,3

17,3
18,5
20,9

25,0
26,7
29,8

53
58
59

12,0060
11,9967
11,9949

51,5
60,8
64,8

-18,6
-20,0
-21,6

17,7
20,0
21,5

25,7
28,3
30,5

0,1
0,5

55
60

12,0142
12,0004

52,4
62,6

-17,6
-23,3

17,3
22,9

24,6
32,7

1,0

64

11,9986

69,3

-25,7

24,7

35,6

Rys. 1. Wykresy zależności intensywności I linii uwarowitu (33,35 2θ)
i odpowiadającej im chromatyczności C*ab pigmentów od rodzaju
i udziału mineralizatorów fluorkowych w zestawie surowcowym.
Fig. 1. Diagrams of the dependence of intensity I of uvarovite
(33,35 2θ) line and corresponding chromaticity C*ab of pigments on
type and amount of fluoride mineralizers in a raw material composition.

Rys. 2. Wykres zależności chromatycznośći C*ac i jasności L*
żółtego pigmentu baddeleitowego od udziału modyfikatora Y2O3
oraz temperatury wypalania zestawu surowcowego.
Fig. 2. Diagram of the dependence of chromaticity C*ab and brightness L* of yellow badeleite pigment on amount of Y2O3 modifier and
firing temperature of a raw material composition.
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Przy stałym anionie (Fˉ) mineralizatora właściwości
strukturalne i barwa pigmentu zależą od rodzaju kationu,
a wyróżniającą efektywność przy udziale 1,0 mol/1 mol
teoretycznego uwarowitu wykazuje jon potasu (K+), co
przejawia się największym udziałem uwarowitu w strukturze
(intensywność linii przy kącie 33,35 2) i najwyższą chromatycznością C*ab = 35,6 pigmentu.
Kwas borowy w ilości (0,5–10)% wag. jest mineralizatorem syntezy większości struktur pigmentów ceramicznych.
Ilości mineralizatora są dobierane indywidualnie do typu
struktury i rodzaju chromoforu. W przypadku spinelowych
pigmentów czarnych, syntezowanych zwykle bez udziału
mineralizatorów ze względu na topnikowe i mineralizujące
właściwości niektórych surowców, małe dodatki kwasu borowego (0,5–1,0)% wag. zwiększają stopień przereagowania
zestawu. Przy porównywalnej ilości fazy spinelowej w strukturze przejawia się to znaczącym zmniejszeniem stężenia
chromianów w ściekach technologicznych. Zagadnienie jest
szczególnie ważne ze względu na ich toksyczność i uciążliwy
proces utylizacji.
Podobną rolę pełni tlenek glinu, którego niewielkie ilości w zestawie surowcowym jako modyfikatora powodują
obniżenie stężenia chromianów w ściekach bez ujemnego
wpływu na czarną barwę pigmentu (Tabela 3).

Innym przykładem modyfikatora pigmentów jest tlenek itru
(Rys. 2). Wpływ dodatku Y2O3 na parametry barwy pigmentu
baddeleitowego w układzie ZrO2-V2O5-Y2O3, przejawia się
wzrostem chromatyczności i zmianą barwy na zółtopomarańczową w konsekwencji prawie dwukrotnego wzrostu
wartości parametru a* (udział barwy czerwonej). Obecność
modyfikatora w zestawie surowcowym powoduje też wzrost
temperatury syntezy do 1350 °C układów trójskładnikowych
ZrO2-V2O5-Y2O3, co wprawdzie podnosi koszty wytwarzania,
ale też zwiększa odporność temperaturową pigmentu.
Pigmenty tytanowe o strukturze rutylu stanowią dużą grupę różnobarwnych środków przeznaczonych do barwienia
szkliw, emalii i mas ceramicznych. Niewątpliwą zaletą tych
pigmentów jest niska temperatura syntezy (1000–1200 °C)
bez udziału mineralizatorów, łatwość wbudowania chromoforu do sieci podczas przemiany polimorficznej anataz→rutyl
oraz dobra dyspergowalność w barwionym medium i duża
siła krycia pod warunkiem drobnego uziarnienia. Niestety
pod wpływem rozdrabniania następuje drastyczna zmiana
barwy i intensywności pigmentów (Tabela 4).
Substytucja chromoforów do sieci TiO2 w ilości do
20% wag. powoduje obniżenie jej stabilności i ogranicza
zastosowanie pigmentów do barwienia tworzyw wypalanych
w temperaturze wynoszącej maksymalnie 1200 °C. Ale do-

Tabela 3.Wpływ dodatku mineralizatora H3BO3 i modyfikatora Al2O3 na barwę czarnych pigmentów spinelowych oraz jakość ścieków
powstających podczas wytwarzania.
Table 3. Effect of addition of H3BO3 mineralizer and Al2O3 modifier on colour of black spinel pigments and quality of waste water generated
during production.
Mineralizator, modyfikator
[% wag.]

Skład chemiczny
pigmentu

H3BO3

Al2O3

Stężenie jonów
chromowych w ścieku
(mg Cr/1 g pigmentu)

3,0
3,0

–
2,0

ślad
brak

29,03
29,34

0,82
0,94

-0,42
-1,10

–
1,0

–
–

9,97
1,99

27,30
27,24

1,40
1,21

3,25
1,25

–
1,0

4,0
1,5

0,46
ślad

27,87
27,27

-0,07
0,70

2,55
1,90

CuCr2O4

(Ni,Mn)(Fe,Cr)2O4

Parametry barwy szkliwa
L*

a*

b*

Tabela 4. Zmiana parametrów barwy pigmentu rutylowego Ti-Cr-W w wyniku rozdrabniania.
Table 4. Changes of colour parameters of the rutile Ti-Cr-W pigment as a result of grinding.
Zmiana parametry barwy (proszku)

Zmiana uziarnienia,
d50 [μm]

ΔL*

Δa*

Δb*

ΔC*ab

9,3–5,3

5,80

3,42

10,88

10,90

Tabela 5. Parametry barwy pigmentów proszkowych w zależności od temperatury syntezy oraz dodatków modyfikujących.
Table 5. Colour parameters of powder pigments as a function of synthesis temperature and modifying additives.
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Parametry barwy (proszków)

Seria

Rodzaj i udział dodatków
modyfikujących [% wag.]

Temperatura
syntezy [ºC]

L

a

b*

C*ab

ΔE*

I

–

1120
1150
1180

49,06
46,03
46,86

19,38
18,82
15,18

23,99
19,07
18,55

30,84
26,79
24,00

5,80
–
3,80

II

TiO2-rutyl – 10%

1120
1150
1180

48,81
48,67
48,21

19,50
19,27
19,35

24,60
23,68
22,65

31,39
30,53
29,79

0,96
–
1,18

III

TiO2-rutyl – 10%,
CaCO3 – 2%

1120
1150
1180

51,87
51,58
49,95

22,40
21,25
20,53

35,04
33,82
32,64

41,59
39,94
38,56

1,75
–
2,23
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datki związków niechromoforowych (modyfikatory) mogą
stabilizować sieć rutylu, co podnosi parametry jakościowe
pigmentu. Dla zestawu (Ti, Sb, W)O2 są to tlenek cynku
(3% wag.), węglan wapnia (2% wag.) oraz rutyl dodawany
w ilości (5%-10% wag.) do zestawu surowcowego na bazie
anatazu jako surowca wyjściowego w syntezie pigmentów
rutylowych (Tabela 5.).
W przypadku pigmentu Ti-Cr-W zastosowane modyfikatory pełnią różne funkcje. Obok wzrostu chromatyczności
(ΔC*ab= ~10) obserwowana jest większa stabilność barwy
w zakresie temperatur wypalania 1120–1180 °C, a także
mniejsze zmiany barwy pigmentu podczas mielenia.
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