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Streszczenie
Pigmenty bdce roztworami staymi kationów o waciwociach chromoforowych w dwutlenku ceru, ze wzgldu na swoj wysok
odporno chemiczn i stabilno termiczn, s czsto stosowane do barwienia mas typu gres porcellanato. W pracy przedstawiono
otrzymywanie proszków (PrxCe1-x)O2 metod wspóstrcenia-praenia jako alternatyw dla klasycznej metody reakcji pomidzy tlenkami.
Okrelono waciwoci strukturalne oraz parametry barwy otrzymanych pigmentów. Stwierdzono, e waciwoci barwne pigmentów zale
zarówno od iloci prazeodymu jak i temperatury praenia. Pigmenty otrzymane metod wspóstrcenia-praenia w wyszych temperaturach charakteryzuj si intensywnymi, mocno nasyconymi brzowo-czekoladowymi barwami. Przedstawiono przykadowe zastosowanie
otrzymanych pigmentów do barwienia szkliw i mas ceramicznych.
Sowa kluczowe: proszki – chemiczne metody wytwarzania, pigmenty, CeO2, barwa, szkliwa

PREPARATION OF CERIA BASED PIGMENTS AND THEIR APPLICATION IN CERAMIC DECORATION
Solid solutions of some chromphoric cations in ceria are often used as pigments in the gres porcellanato ceramic bodies due to their
high resistance against chemical environment and thermal stability. The present paper shows preparation of the (PrxCe1-x)O2 powders
by co-precipitation-calcination method as an alternative for traditional synthesis based on solid state reaction. The structural and colour
parameters of the prepared pigments were investigated. It was stated that both the praseodymium molar fraction in the solid solutions
and calcination temperature inﬂuence the colour of the powders. The pigments prepared by co-precipitation-calcination at the highest
temperatures method were intensive chocolate-brown. The examples of application of the pigments in the industry glazes and ceramic
bodies were also showed.
Keywords: Powders – chemical preparation, Pigments, CeO2, Colour, Glazes

Wprowadzenie
W pocztkowym okresie stosowania, nieorganiczne
substancje uywane jako pigmenty ceramiczne miay czsto
pochodzenie naturalne (np. ochry). Wraz z rozwojem nauki,
gównie chemii, pojawia si grupa pigmentów o kontrolowanym skadzie chemicznym i fazowym gwarantujca powtarzalno parametrów barwnych. W dobie obecnej, gównymi
kryteriami zwizanymi z ich wytwarzaniem s: (i) eliminacja
kancerogennych i toksycznych substancji z samych pigmentów, jak i w toku ich wytwarzania, (ii) zmniejszenie emisji
lotnych substancji (mineralizatorów) podczas syntezy pigmentów, (iii) poprawa wysokotemperaturowej efektywnoci
stosowanych pigmentów, zwaszcza tych o barwie czerwonej
i pomaraczowej oraz (iv) modyﬁkacja ﬁzyko-chemicznych
waciwoci pigmentów do nowych technologii otrzymywania
i zastosowania [1].
Wzrastajce zainteresowanie nowymi masami ceramicznymi typu gres porcellanato do produkcji pytek
o polepszonych waciwociach uytkowych stawia wysokie
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wymagania zwizkom uywanym jako pigmenty. Ze wzgldu na wysokie temperatury wypalania tego typu tworzyw,
przewyszajce nawet 1200oC, stosowane w nich pigmenty
musz odznacza si wysok stabilnoci termiczn oraz
nisk reaktywnoci chemiczn. W przypadku pigmentów
obejmujcych zakres barw od róowego poprzez czerwony
do czerwono-brzowych o wysokich intensywnociach w dalszym cigu poszukuje si nowych rozwiza. Jednym z nich
jest zastosowanie roztworów staych o strukturze perowskitu,
YAlO3, zawierajcych jony chromu [2-4]. Innymi substancjami stosowanymi jako pigmenty w masach gresowych s
roztwory stae o strukturze ﬂuorytu na bazie dwutlenku ceru.
W tym przypadku, jako czynnik chromoforowy stosowane s
zazwyczaj jony prazeodymu [5].
Celem niniejszej pracy jest okrelenie waciwoci barwnych pigmentów w ukadzie (PrxCe1-x)O2 otrzymywanych
rónymi metodami, a take próby ich zastosowania w zdobnictwie ceramicznym.

PIGMENTY CEROWO-PRAZEODYMOWE OTRZYMYWANE RÓ

Dowiadczenia
Pigmenty w postaci proszków otrzymano dwoma metodami. Pierwsza z nich to klasyczna reakcja w ciele staym
pomidzy dwutlenkiem ceru i tlenkiem prazeodymu, Pr6O11.
Poszczególne tlenki nawaono w ilociach odpowiadajcych zawartoci prazeodymu równej 8, 10 oraz 20 % mol.
W kadym przypadku, do mieszaniny tlenków dodawano
mineralizator w iloci 3 % wag., którym by ﬂuorek litu lub
sodu. Wszystkie skadniki homogenizowano na sucho
w mo dzierzu porcelanowym przez 15 minut, po czym przygotowan porcj zestawu umieszczano w tyglu alundowym
i poddano obróbce cieplnej w temperaturze 1200°C i 1300°C.
Czas przetrzymania w kocowej temperaturze wynosi 3h.
Proszki sporzdzone z dodatkiem ﬂuorku litu oznaczono jako
ML, za te z ﬂuorkiem sodu - jako MN.
Drug metod preparatyki pigmentów bya metoda
wspóstrcenia-praenia. W tym przypadku punktem wyjciowym by ok. 1 molowy roztwór azotanu amonu i ceru(IV),
[Ce(NH4)2](NO3)6, do którego dodano azotan prazeodymu
(IV) w ilociach odpowiadajcych zawartoci prazeodymu
wynoszcej 1, 2, 3, 5, 6, 8 lub 10 % mol. Wspólny roztwór
wprowadzano kroplami do energicznie mieszanego roztworu
amoniaku (1:1), a powstay osad podzielono na dwie czci. Pierwsz z nich, oznaczon w dalszym tekcie jako N,
przeniesiono wraz z ciecz do kuwety i suszono przez 24 h
w 70oC. Drug cz, oznaczon jako P, przed procesem
suszenia przemywano wod destylowan do cakowitego
usunicia azotanu amonu. Preparaty z obydwu serii praono w temperaturze od 600 do 1300oC, stosujc zmian
temperatury co 100oC, z jednogodzinnym przetrzymaniem
w temperaturze maksymalnej.
Skady fazowe oraz wielko parametrów sieciowych
okrelono metod dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego
posugujc si dyfraktometrem rentgenowskim X’Pert ﬁrmy
Panalytical. Otrzymane proszki rozdrobniono na sucho
w mo dzierzu porcelanowym do uziarnienia o zerowej
pozostaoci na sicie 0,06 mm. Waciwoci barwne uzyskanych pigmentów proszkowych okrelono w ukadzie
CIE L*a*b* za pomoc spektrofotometru typu SP-62 ﬁrmy
X-Rite.

NYMI METODAMI I ICH WYKORZYSTANIE...

wicej, zalenoci te nie s liniowe, charakter zmian zaleny
jest od sposobu przygotowania prekursora, a w przypadku
serii N, take od temperatury praenia. W obu seriach,
wielko parametru sieciowego dla proszku o ustalonym
skadzie chemicznym ronie wraz z temperatur praenia.
Przyczyn przedstawionych faktów moe by m.in. postpujca wraz z temperatur jednorodno chemiczna roztworu
staego. Sposób otrzymywania elu poddanego nastpnie
praeniu moe prowadzi do lokalnych niejednorodnoci
skadu chemicznego, zarówno pomidzy pojedynczymi
krystalitami powstajcymi w trakcie praenia, jak i w ich
obrbie; jednak ze wzgldu na niewielki rozmiar krystalitów,
wynoszcy ok. 15 nm w temperaturze 600oC, wydaje si
to mao prawdopodobne. Inn, znacznie bardziej prawdopodobn przyczyn obserwowanych zalenoci s zmiany
stopnia utlenienia mniejszych jonów czterowartociowych na
wiksze jony trójwartociowe, pojawienie si odpowiednich
iloci wakancji tlenowych oraz zwizane z tym powstanie
defektów elektronowych bdcych centrami barwnymi typu
F. Istotno tego efektu potwierdza take znany fakt zmian
barwy czystego dwutlenku ceru z biaej na intensywnie ót
w trakcie redukcji CeO2 do Ce2O3. Stwierdzono uprzednio, e
obecno azotanu amonu w wysuszonym prekursorze serii N
powoduje pojawienie sie w trakcie praenia bardzo jonowej
i reaktywnej cieczy, która ma istotny wpyw na krystalizacj
roztworów staych [7]. W badanym przypadku widoczny jest
take silny wpyw nie odmytej soli na waciwoci strukturalne
powstajcych roztworów staych (PrxCe1-x)O2.

Wyniki i dyskusja
Wszystkie badane proszki, bez wzgldu na skad chemiczny, metod otrzymywania czy temperatur praenia,
skaday si wycznie z roztworów staych prazeodymu
w dwutlenku ceru o strukturze ﬂuorytu. Liniowy charakter
zmian parametrów sieciowych w proszkach otrzymanych metod tradycyjn (serie ML oraz MN) wskazuje na utworzenie
si, w wyniku bezporedniej reakcji pomidzy odpowiednimi
tlenkami, roztworów staych (PrxCe1-x)O2. Rysunki 1 i 2 przedstawiaj zmiany parametrów sieciowych roztworów staych
w proszkach otrzymanych metod wspóstrcenia-praenia
(serie N oraz P) w trakcie ich obróbki cieplnej.
Wraz ze wzrostem zawartoci prazeodymu, bez wzgldu
na temperatur praenia proszku, widoczny jest spadek
wartoci parametru sieciowego roztworu staego, co jednak
nie moe by konsekwencj rónic w promieniach jonowych
prazeodymu (r = 110 pm) i ceru (r = 111 pm) w tym samym
otoczeniu jonów tlenu (liczba koordynacyjna = 8) [6]. Co

Rys. 1. Stae sieciowe w zalenoci od zawartoci prazeodymu
i temperatury praenia w roztworach staych (PrxCe1-x)O2 serii N.
Fig. 1. Cell parameters of the (PrxCe1-x)O2 solid solutions in the
N series as a function of praseodymium content and calcination
temperature.

Zmiany parametrów barwy w ukadzie CIE L*a*b* pigmentów otrzymanych na drodze reakcji w fazie staej, wypalonych w temperaturze 1300°C (seria ML i MN) przedstawiono
na rysunku 3. Najwiksze wartoci obu parametrów, równe
ok. 17 dla a* i ok. 13 dla b*, pigmenty tych serii osigaj dla
zawartoci prazeodymu równej 8 % mol.. Oznacza to, e
dla tego skadu chemicznego barwa pigmentów jest bardziej
czerwona, przy czym pigment, w którym mineralizatorem
by ﬂuorek litu jest bardziej intensywny ni zawierajcy, jako
mineralizator, ﬂuorek sodu. Widoczne jest równie, e wraz
ze wzrostem zawartoci prazeodymu w roztworze staym
malej wartoci wszystkich parametrów barwy. Oznacza to,
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a)
Rys. 2. Stae sieciowe w zalenoci od zawartoci prazeodymu
i temperatury praenia w roztworach staych (PrxCe1-x)O2 serii P.
Fig. 2. Cell parameters of the (PrxCe1-x)O2 solid solutions in the
P series as a function of praseodymium content and calcination
temperature.

e przekroczenie poziomu 8 % mol. prazeodymu w roztworze
staym powoduje zmian barwy w kierunku barw pomaraczowych oraz zwikszenie jasnoci pigmentów.
Kolejne wykresy, przedstawione na rysunkach 4 i 5,
ilustruj zmiany parametrów barwy pigmentów odpowiednio
serii N i P. W celu lepszego porównania, wartoci poszczególnych parametrów barwy na rysunkach 3, 4 i 5 przedstawione
s w tych samych zakresach.
Jak wynika z przedstawionych wykresów zarówno barwa
pigmentu, jak i jego jasno zalene s tak od iloci prazeodymu w roztworze staym jak i od temperatury praenia
proszków. W serii N, praktycznie w kadym przypadku, wartoci parametrów a* i b* pocztkowo wzrastaj wraz z iloci
prazeodymu, osigaj maksimum, po czym malej. Maksymalne wartoci a* to ok. 20, a b* ok. 25. Widoczne jest take,
e zarówno a*, jak i b* wraz z temperatur przybieraj coraz
nisze wartoci. Wraz ze wzrostem zawartoci prazeodymu
oraz temperatury praenia maleje równie warto parametru
L*. Pigmenty staj si ciemniejsze i bardziej nasycone.
W przypadku serii P zmiany wartoci parametru a* wraz
z zawartoci prazeodymu s zdecydowanie mniejsze ni
ma to miejsce w serii N. Maksymalna warto a* wynoszca
ok. 23 wskazuje, e s one równie bardziej czerwone. Wartoci parametru b* zmniejszaj si liniowo o ok. 6 jednostek
od maksymalnej wartoci dochodzcej do 24. Oznacza to,
e w pigmentach, wraz ze wzrostem iloci prazeodymu
ronie udzia ócieni i staj si one bardziej pomaraczowe.
Równie i w przypadku tej serii wzrost temperatury praenia
powoduje spadek wartoci zarówno parametrów a* i b*,
maleje równie jasno.
Stwierdzi mona, e pigmenty otrzymane metod
wspóstrcenia-praenia w wyszych temperaturach charakteryzuj si intensywnymi, mocno nasyconymi, brzowoczekoladowymi barwami.
Podjto próby zastosowania pigmentów zawierajcych
8 % mol. prazeodymu, otrzymanych metod klasyczn (ML
i MN) do barwienia szkliw i mas ceramicznych typu gres
porcellanato. Pierwsze badania przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych. Obydwa pigmenty dodano do masy
gres porcellanato w iloci 10 %wag. Odpowiednie iloci
masy i pigmentu mieszano w mynku planetarnym przez
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b)

c)
Rys. 3. Parametry barwy pigmentów serii ML (LiF) i MN (NaF) po
syntezie w temperaturze 1300°C: a) parametr L*, b) parametr a*
i c) parametr b*.
Fig. 3. Colour coordinates of pigments of the ML (LiF) and MN (NaF)
series synthesized at 1300°C: a) parameter L*, b) parameter a* and
c) parameter b*.

6 min., po czym mieszaniny wysuszono i przetarto przez
sito z niewielkim dodatkiem alkoholu poliwinylowego. Masy
prasowano pod cinieniem 30 MPa, a nastpnie wypalono
szybkociowo w 1200°C przez 44 min. Parametry barwy tych
mas zestawiono w tabeli 1.
Pigment ML posuy take do barwienia szkliw przemysowych. W tym celu do suchych szkliw dodano 10 % wag.
pigmentu oraz wod w proporcji 0,8 w stosunku do suchej
masy po czym cao mieszano przez 10 min. w mynku. G-
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Rys. 4. Parametry barwy pigmentów serii N w funkcji temperatury
syntezy: a) parametr L*, b) parametr a* i c) parametr b*.
Fig. 4. Colour coordinates of pigments of the N series as a function
of synthesis temperature: a) parameter L*, b) parameter a* and
c) parameter b*.

sto szkliwa nanoszonego za pomoc saneczek wynosia
ok. 1,6 g·cm 3. Pytki pod szkliwo kamionkowe wyprasowano
z granulatu kamionkowego, natomiast pytki cienne, wczeniej pokryte angob, stanowiy póprodukt przemysowy.
Szkliwa wypalano w temperaturze 11700C (szkliwo kamionkowe) lub 1120OC (pozostae) przez odpowiednio, 48 lub
36 min. Parametry barwy przemysowo barwionych szkliw
zestawiono w Tab. 1.
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Rys. 5. Parametry barwy pigmentów serii P w funkcji temperatury
syntezy: a) parametr L*, b) parametr a* i c) parametr b*.
Fig. 5. Colour coordinates of pigments of the P series as a function
of synthesis temperature: a) parameter L*, b) parameter a* and
c) parameter b*.

Oprócz prób laboratoryjnych podjto take prace nad
barwieniem mas i szkliw w warunkach przemysowych. Do
odpowiedniej porcji granulatu masy gres porcellanato dodawano 10 % wag. pigmentów ML i MN. Po ich wymieszaniu
na mokro w mynku kulowym, mas wysuszono, nawilano
do wilgotnoci 6,5% a nastpnie pozostawiono na 3 h
w szczelnych woreczkach. Masy prasowano jednoosiowo,
suszono przez 1 h i wypalono w piecu rolkowym przez 50
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Tabela 1. Parametry barwy szkliw i mas gres porcellanato barwionych pigmentami ML i MN.
Table 1. Colour coordinates of glazes and gres porcellanato bodies coloured with the ML and MN pigments.
ML
a*

b*

L*

a*

b*

Pigment

41,0

21,1

16,9

39,4

20,9

15,7

Masa gres porcellanato

51,8

20,1

20,4

52,7

20,6

22,6

Szkliwo kamionkowe

42,4

22,5

24,5

Szkliwo na monoporoz kryjce

49,8

22,2

20,8

Szkliwo na monoporoz transparentne

46,6

25,1

20,8

Masa gres porcellanto

53,8

16,8

17,4

54,7

17,1

19,9

Szkliwo póprze roczyste

52,2

21,2

19,4

55,4

24,8

27,3

min. w 1200°C. Parametry gotowych pytek byy takie same
jak pytek otrzymanych w trakcie przemysowego procesu
produkcyjnego. Parametry barwy otrzymanych pytek zebrane s w tabeli 1.
Innym zastosowaniem otrzymanych szkliw ML i MN byo
póprze roczyste szkliwo na pytki cienne. Podobnie, jak
w czasie prób laboratoryjnych, do suchego szkliwa dodano
pigmenty w iloci 10 % wag. oraz wod w takich proporcjach, aby po wymieszaniu otrzyma zawiesin o gstoci
ok. 1,5 g·cm 3. Szkliwo nanoszono na przemysowe pytki
za pomoc pistoletu natryskowego, suszono i wypalano
przez 1 h w 1120°C. Parametry barwy szkliw na wypalonych
wyrobach zawiera tabela 1.
Z wartoci parametrów zebranych w tabeli1 wynika, e
wprowadzenie pigmentów do szkliw wypalanych w temperaturze 1120-1200oC, jak i do mas ceramicznych wypalanych
w temperaturze 1200oC w czasie 36-60 minut nie zmienia
wartoci parametrów a* i b*.
Pigmenty charakteryzuj si stabilnoci i trwaoci
temperaturow zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak i,
co waniejsze, w warunkach przemysowych; dobrze nadaj
si do barwienia szkliw na pytki cienne i kamionkowe, jak
i do barwienia mas typu gres porcellanato.

Podsumowanie
W pracy przedstawiono otrzymywanie pigmentów cerowo-prazeodymowych o strukturze ﬂuorytu dwoma metodami:
metod reakcji w fazie staej oraz mokr metod chemiczn
wspóstrcania-praenia. Okrelono optymalny dodatek
prazeodymu dla uzyskania odpowiedniej barwy pigmentu.
Pigmenty proszkowe uzyskane w drodze reakcji mokrych
charakteryzuj si lepsz barw. Podobne rezultaty uzyskano po zastosowaniu innych, mokrych metod chemicznych
[8]. Pigmenty otrzymane w drodze reakcji w fazie staej s
trwae i charakteryzuj si lepsz barw po zastosowaniu do
szkliw przemysowych na pytki cienne i kamionkowe oraz
po zastosowaniu do masy gres porcellanato.
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