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Streszczenie
Produkcja pigmentu cyrkonowo-elazowego z wykorzystaniem siarczanu VI elaza II (FeSO4 7H2O) jako surowca chromoforowego,
jest zwizana z emisj tlenków siarki do atmosfery i wydzielaniem siarczanów do cieków.
W artykule przedstawiono wyniki syntezy ekologicznego pigmentu cyrkonowo-elazowego w wyniku zastosowania tlenkowego,
nietoksycznego chromoforu elazowego (FeOOH). Porównywaln jako pigmentu osignito przez dobór waciwoci surowców podstawowych: ZrO2 i SiO2.
Sowa kluczowe: pigmenty, barwa, chromofor

ECOLOGICAL FRIENDLY IRON ZIRCON PIGMENT
Production of zircon-iron pigments with using iron II sulphate IV (FeSO4 7H2O) as chromophores raw is connected with emission sulphur oxides to atmosphere and sulphates to sewage. In this article, we present results concerning the synthesis of ecological zircon-iron
pigment. In its synthesis, oxide nontoxic iron chromophor was used. We obtained comparable pigment properties because we selected
suitable properties of the main raw materials: ZrO2 and SiO2.
Keywords: Pigments, colour, chromophore

Wprowadzenie
Proces wytwarzania pigmentów cyrkonowych wymaga
stosowania znacznych iloci halogenkowych mineralizatorów, a zestaw na pink elazowy jest bogaty take w siarczany,
które s nonikami chromoforu. Zestaw surowcowy pigmentu
cyrkonowo-elazowego charakteryzuje si w zwizku z tym,
znaczn toksycznoci wynikajc z okrelonych waciwoci chemicznych zastosowanych surowców.
Niedogodnoci dotychczasowej technologii produkcji
pigmentu jest midzy innymi emisja do atmosfery gazów
spalinowych zawierajcych znaczne iloci lotnych zwizków
uorowych i tlenków azotu oraz due zasolenie cieków technologicznych, które powstaj podczas odmywania pigmentu
dla uzyskania jego waciwych parametrów jakociowych.
Rozwizaniem tych kopotów jest stosowanie odpowiednich ltrów neutralizujcych gazy spalinowe i budowa
oczyszczalni cieków. Wiadomo jednake, e urzdzenia te
funkcjonuj tym lepiej, im mniejsze jest stenie neutralizowanego materiau.
Przedstawiono wyniki bada majce na celu otrzymanie
ekologicznego pigmentu cyrkonowo-elazowego poprzez
dobór waciwoci surowców podstawowych: ZrO2 i SiO2
oraz zmian na tlenkow, formy stosowanego chromoforu,
w celu zmniejszenia stenia soli w ciekach powstajcych
przy produkcji. Kryterium oceny otrzymanych pigmentów
byo uzyskanie okrelonych wartoci parametrów barwy,
ocenianych za pomoc odpowiednich szkliw testowych. Wyniki porównywano do szkliwa wykonanego w analogicznych
warunkach z udziaem 5 % pigmentu wytworzonego wedug

dotychczasowej technologii z udziaem FeSO4 7H2O jako
surowcem chromoforowym.
Pigment róowy cyrkonowo-elazowy zwany „koralem
perskim” zosta odkryty w 1960 roku przez Seabright’a [1]
i podobnie jak bkit wanadowy i ócie prazeodymowa jest
identykowany rentgenogracznie jako krzemian cyrkonu
[2÷4], jednak pigment elazowy ma odmienn budow strukturaln, gdy jest typem pigmentu inkluzyjnego, w którym
hematyt -Fe2O3 jest obudowywany przez mikrokrysztay
krzemianu cyrkonu o sabej symetrii [1, 5, 6, 7].
Proces okludowania przebiegajcy przez kilka etapów
(rys 1), jest efektywny jeli spenione s nastpujce warunki:
– proces odbywa si podczas tworzenia krzemianu cyrkonu,
– hematyt jest efektem reakcji rozkadu soli elaza (najczciej: FeSO4 7H2O, FeCl3 6H2O, Fe(NO3)2 [8];
– synteza krzemianu i powstawanie hematytu odbywa si
w tym samym czasie; bdce wynikiem rozkadu nowo
powstae czstki hematytu o mao uporzdkowanej
strukturze atwiej ulegaj okluzji, co daje zadowalajce
efekty barwne krzemianu cyrkonu.
Siarczan elaza jest preferowany jako najlepszy chromofor w syntezie pigmentu elazowego. Z publikowanych
bada wynika, e w zakresie temperatur 500÷730oC zachodzi wikszo reakcji decydujcych o waciwociach
barwicych pigmentu elazowego, wytwarzanego z siarczanu elazawego jako chromoforu, i e decydujcy jest
mechanizm z udziaem fazy ciekej [9]. W procesie syntezy
wyrónia si:
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–
–
–
–

mechanizm transportu substratów za porednictwem fazy
ciekej,
konieczno wystpowania utleniajcych warunków
syntezy,
zwikszony udzia mineralizatorów,
korzystn obecno jonów siarczanowych w zestawie
reakcyjnym.

Rys. 1. Schemat tworzenia inkluzyjnego pigmentu cyrkonowo-elazowego [7]

Wystpuje dua rónorodno mineralizatorów stosowanych w syntezie pigmentu elazowego. S to gównie uorki
i uorokrzemiany, o bardzo szerokim zakresie stosowania:
0,045÷16,3 % w przeliczeniu na F2 [6, 10, 11]. Fluorokrzemiany: Na2SiF6, BaSiF6, Na3AlSiF6 stosowane pocztkowo
jako noniki uoru, dostarczaj jednoczenie do zestawu
surowcowego jonów krzemowych. Z czasem pogld odnonie mineralizujcej roli uorokrzemianów skorygowany
zosta na korzy uorków.
Badania zestawów surowcowych na pigment cyrkonowoelazowy, ze wzgldu na rol w nich uoru, doprowadziy do
wniosku, e zarówno rodzaj jak i ilo uorków zastosowanych w tej reakcji, decyduje o barwie pigmentu. Z kationów
uprzywilejowany jest jon litowy i sodowy równie w postaci
azotanu, który podczas reakcji peni funkcj utleniacza
i stabilizatora trójwartociowej formy elaza [5, 9, 12, 13].
Z czasem stwierdzono wpyw na barw pigmentu, rozdrobnienia surowców podstawowych, zwaszcza dwutlenku
cyrkonu. Kontrowersyjny jest pogld dotyczcy dwutlenku
krzemu.

Badania i wyniki
W celu wyeliminowania toksycznych zwizków siarki
obecnych podczas produkcji pigmentu wedug dotychczasowej technologii, jako surowiec chromoforowy zastosowano
do bada hydroksytlenek elaza FeOOH. Opracowano roboczy zestaw surowcowy, w którym stosunek molowy ZrO2:
SiO2 wynosi 1:1, dodatek chromoforu wynosi 0,75 mola
FeOOH, a udzia mineralizatora by 0,4 mola NaF na 1 mol
syntezowanego ZrSiO4.
Przeprowadzono nastpujce eksperymenty. W pierwszym, stosowano krzemionk SiO 2 o symbolu Si-0,6
o rozdrobnieniu: d50=10,66 m, jednakowym w kadej próbce
i róne odmiany tlenku cyrkonu wyszczególnione w tabeli 1,
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w tym dwutlenek cyrkonu CC-10 o trzech rónych rozdrobnieniach (próbki oznaczone symbolami: CC-10, CC-10/1,
CC-10/2), oraz niskokrystaliczny surowiec ZR-S.
Drugi eksperyment oparto na surowcu cyrkonowym CC02, który syntezowano z piaskiem kwarcowym o rónym
rozdrobnieniu i krzemionk bezpostaciow.
Zestawy surowcowe przygotowywano w laboratoryjnej
mieszarce szybkoobrotowej na sucho, a po wymieszaniu
nawilano wod w iloci 7% wagowych. Warunki wypalania
próbnych zestawów: temperatura – 1000oC, przyrost temperatury w czasie – 200oC/godz., przetrzymanie izotermiczne
– 1 godz., ustalono na podstawie wyników analizy termograwimetrycznej wybranego zestawu surowcowego.
Proces okludowania chromoforu, który odbywa si
podczas tworzenia krzemianu cyrkonu z dwutlenku cyrkonu
i dwutlenku krzemu przebiega przez kilka etapów, wymagajcych specycznych, charakterystycznych dla siebie warunków kinetycznych i termodynamicznych. Przedstawiono
wyniki bada syntezy pigmentu cyrkonowo-elazowego
w zalenoci od waciwoci surowców strukturotwórczych
ZrO2 i SiO2: jak czysto , rozdrobnienie i stopie krystalicznoci.
Badania pigmentów elazowych zaprojektowano przy
zaoeniu, e chromofor elazowy nadajcy barw moe
mie trzy formy:
– zaadsorbowanego powierzchniowo na ziarnach pigmentu
-hematytu stanowicego barwn otoczk, nietrwaego
i nie barwicego w wypalonym szkliwie,
– hematytu zaokludowanego przez mikrokrysztay matrycy
z krzemianu cyrkonu, powodujce barw pigmentu,
– wbudowanych do sieci ZrSiO4, jonów elaza Fe3+ w postaci roztworu staego.
Dla oceny wyników eksperymentów wykonywano,
wedug okrelonej metodyki, szkliwa testowe z udziaem
5 % pigmentu. Pomiary parametrów barwy wykonywano
za pomoc spektrofotometru MINISCAN (Hunterlab), a interpretacj wyników przeprowadzono w systemie CIELab.
W systemie tym, parametrem charakteryzujcym pigment
jest chromatyczno C*, wyraona równaniem:

C * ab = ( a* ) 2 + ( b* ) 2
gdzie a* oznacza udzia czerwieni, a b* - udzia barwy
ótej. Wysoka warto C*, w skrajnym przypadku, moe
zalee od udziau barwy czerwonej lub ótej. Wiksza
warto parametru b* powoduje, e pigment ma odcie
óty, a nastpnie brzowawy. Z charakterystyki i nazwy
pigmentu cyrkonowo-elazowego: „róowy”, „pink”, „koral”
wynika, e o barwie powinien decydowa udzia czerwieni.
Dla atwiejszej interpretacji wyników, przyjto wic wskanik
„róowoci” pigmentu oznaczony umownie RZ, który wyraa
si stosunkiem a*/b*. Na podstawie badania rónych odmian
pigmentów cyrkonowo-elazowych ustalono, e waciw
barw okrela RZ > 1,0.

Zaleno barwy pigmentu od rodzaju
surowca cyrkonowego
Surowce cyrkonowe wykorzystane do bada charakteryzuj si szerokim zakresem rozdrobnienia: d50=
1,20÷8,94 m, róni si skadem chemicznym, np.: wysok
zawartoci Al2O3 (0,45 %) w próbce CC-5S, 0,15 % TiO2 w
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Tab. 1. Waciwoci surowców cyrkonowych zastosowanych do bada

cyrkonowego o najwyszym rozdrobnieniu:
d50= 1,20÷1,42 m. Wykonane z nich szkliwa
Oznaczenie odmiany surowca cyrkonowego
maj
nisk jasno L*= 61,72÷63,23, wysok
Skad tlenkowy
ZR10C
CC-10
CC-15 CC-5S CC-02 ZR-S
chromatyczno C*= 33,07÷36,24, a wspóZrO2+HfO2
97,70
98,80
98,90
93,80
98,50 98,90
czynnik RZ jest wikszy od jednoci.
SiO2
1,52
0,61
0,50
5,30
0,50
0,50
Odpowiednio gorsze parametry barwy
0,15
0,08
0,10
0,10
0,10
0,10
TiO2
przedstawia
pigment P-CC-15 wykonany na
0,10
0,15
0,10
0,45
0,10
0,15
Al2O3
bazie ZrO2 gruboziarnistym: d50= 8,94 m. Te
rednica
6,21
fakty jednoznacznie wiadcz o zalenoci
zastpcza
8,94
4,95
1,42
-***)
7,63
CC-10/1-1,95*)
od uziarnienia ZrO2 barwy pigmentów cyrkod50[ m]
CC-10/2-1,20**)
nowo-elazowych
wykonanych z chromofo*), **)
– rozdrobnienie surowca cyrkonowego mielonego w mynie wibracyjnym.
***)
rem
elazowym
w
postaci FeOOH.
– nie wykonano bada ze wzgldu na aglomeracj niskokrystalicznego surowca
(rys. 2 a, b).
Przykadem wpywu skadu chemicznego
surowca na barw pigmentu jest próbka
próbce ZR10C oraz krystalicznoci – ZR-S. Odpowiednio
P-CC-5S:
o
wysokiej
jasnoci L* = 66,09 i maym udziale
do waciwoci dwutlenku cyrkonu stosowanego w bada*
barwy
czerwonej
a
=
20,44.
Niewielkie zmiany barwy (PMniach otrzymano pigmenty o zrónicowanych parametrach
CC-5S),
mimo
wery
kacji
skadu
surowcowego ze wzgldu
barwy (tab. 2).
na
SiO
wiadcz,
e
to
zanieczyszczenie
surowca w postaci
2
(a)
0,45 % Al2O3 ma w tym przypadku decydujcy wpyw na
barw pigmentu.

(b)
Rys. 3. Pooenie na paszczynie a*b* parametrów barwy szkliw
wykonanych z udziaem pigmentów wytworzonych z rónymi odmianami surowca cyrkonowego
Tab. 2. Parametry barwy szkliw z udziaem 5% pigmentów wykonanych na bazie rónych odmian surowca cyrkonowego

Rys. 2. Obraz SEM wysokokrystalicznego ZrO2 o symbolu CC-10
(a) i niskokrystalicznego ZR-S (b)

Wyniki zestawione w tabeli 2 potwierdzaj moliwo
uzyskania z chromoforem w formie tlenkowej (FeOOH),
pigmentu cyrkonowo-elazowego o waciwociach porównywalnych z pigmentem wykonanym na bazie siarczanu
elaza.
Interpretacja wyników uwzgldniajca jednoczenie
jasno L*, chromatyczno C* i wspóczynnik RZ wskazuje
na dwie próbki: P-CC-10/2 i P-CC-02, speniajce kryteria
jakociowe barwy. S to pigmenty wykonane z surowca

Parametry barwy szkliwa

Lp.

Symbol
próbki
pigmentu

L*

a*

b*

Stosunek
parametrów
a*/b*

C*ab

1

P-CC-10

63,28

21,96

23,64

0,93

32,26

2

P-CC-10/1

66,30

23,77

24,90

0,95

34,42

3

P-CC-10/2

63,23

25,75

25,51

1,01

36,24

4

P-CC-15

64,52

20,34

21,79

0,93

29,80

5

P-ZR-10C

64,41

21,58

23,45

0,92

31,86

6

P-CC-02

61,72

24,72

21,96

1,13

33,07

7

P-CC-5S

66,09

20,44

24,87

0,82

32,19

8

PM-CC-5S

65,93

20,91

23,55

0,89

31,49

9

P-ZR/S

65,95

16,95

23,27

0,73

28,79

9

W/FeSO4

58,42

28,58

21,25

1,34

35,61

Rozdrobnienie krzemionki a barwa pigmentu
Na podstawie serii pigmentów (parametry barwy szkliw
– tabela 3) zsyntezowanych na bazie odmiany dwutlenku
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cyrkonu CC-02 potwierdzono zale- Tab. 3. Parametry barwy szkliw z udziaem 5% pigmentów wykonanych na bazie dwutlenku
no barwy pigmentów równie od cyrkonu odmiana CC-02 i krzemionki o rónym rozdrobnieniu
rozdrobnienia piasku kwarcowego
Parametry barwy
Numer
Rozdrobnienie
zastosowanego do syntezy.
Odmiana
próbki
piasku
Stosunek
surowca
L*
a*
b*
C*ab
Analogicznie przeprowadzona
pigmentu
d50[ m]
a*/b*
analiza parametrów barwy pigmentów
1
Si/arsil
66,10
18,81 23,09
0,8146
29,78
cyrkonowo-elazowych od rozdrob2
Si/1,0
13,65
64,56
24,15 28,06
0,8606
37,02
nienia piasku kwarcowego, wskazuje
na przydatno do syntezy pigmentu
3
Si/2,0
8,25
60,80
24,38 23,49
1,0379
33,18
piasku kwarcowego o rozdrobnieniu
4
Si/3,0
4,21
65,46
23,51 27,77
0,8466
36,01
d50= 8÷10 m. Bardziej rozdrobnione
5
Si/4,5
4,09
63,50
24,85 26,98
0,9210
36,68
odmiany SiO2 oraz krzemionka bez6
Si/0,6
10,66
60,89
24,22 23,96
1,0108
34,07
postaciowa maj wpyw na warto
parametru +b* (udzia barwy ótej).
Wnioski
Powoduje to znaczny wzrost chromatycznoci (np. próbka 4
i 5), ale wobec nie zmieniajcej si wartoci parametru +a*,
• W wyniku przeprowadzonych bada , otrzymano pigment
nastepuje obnienie poniej 1 wartoci wspóczynnika RZ,
cyrkonowo-elazowy o dobrych parametrach jakocioustanowionego jako kryterium dobrej jakoci barwy pigmentu
wych, majcy znamiona ekologicznego, ze wzgldu na
cyrkonowo-elazowego.
eliminacj z zestawu surowcowego, toksycznego siarczanu VI elaza II o dobrych parametrach jakociowych.
• Stwierdzono, e parametry jakociowe tego pigmentu
syntezowanego metod ceramiczn z FeOOH jako surowcem chromoforowym, zale od waciwoci zykochemicznych surowców strukturotwórczych. Ustalono, e
optymalne uziarnienie dwutlenku cyrkonu wyraone jako
rednica zastpcza powinno wynosi : d50= 1,2÷1,5 m,
a piasku kwarcowego – d50= 8÷10 m.
• Kontynuowane s prace nad optymalizacj zestawu surowcowego ze wzgldu na ilociowy i jakociowy skad
mineralizatorów oraz termiczne warunki syntezy.

Rys. 4. Pooenie na paszczynie a*b* parametrów barwy szkliw
wykonanych z udziaem pigmentów wytworzonych z surowcem
krzemionkowym o rónym rozdrobnieniu

W artykule wykorzystano wyniki bada uzyskane podczas realizacji projektu badawczego rozwojowego nr R08 011
02 pt.: „Nowy, ekologiczny, ceramiczny pigment cyrkonowoelazowy” nansowanego ze rodków Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyszego.
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barwionego za pomoc pigmentu wytwarzanego wedug
dotychczasowej technologii, tj. z udziaem FeSO4 7H2O.

152

MATERIA£Y CERAMICZNE, 60, 4, (2008)

[1] Fischer P. Kleinschmit P.: Keramische Zeitschrift 38, (1986)
Jahrgang 7.
[2] Piszcz I. V., Maslennikova G. N.: Keramiczeskije pigmenty.
Minsk, Wyszejszaja szkola, 1987.
[3] Solc Z., Trojan M.: Sklar a Keramik 39, 1, (1989), 16-22.
[4] Booth F. T., Peel G. N.: Trans. Brit. Ceram. Soc. 61, 7, (1962),
258-400.
[5] Berry F. J., Eadon D., Holloway J., Smart L. E.: Journ. of Mat.
Scienc, 34 (1999) 3631-3638.
[6] Jermoajeva A. J.: Steklo i Keramika, 8 (1982) 23-24.
[7] Garcia A., Llusar M., Sorlis A., Calbo J., Tena M. A., Monros G.:
Journ. Of the Europ. Ceram. Soc. 23 (2003) 1829-1838.
[8] Cappellotti G., Arolizzone S., Fermo J., Gilardoni S.: Journ. Of
the Europ. Ceram. Soc., 25 (2005) 911-917.
[9] Trojan M.: Dyes and Pigments, 9 (1988) 324-342.
[10] Eppler R. A.: Ceram. Bull., 56, 2 (1977) 213-215.
[11] Eppler R. A.: Journ. Am. Ceram. Soc., 8 (1970) 457-462.
[12] Kvapil J., Hnizdil J., Pihoda E., Koloc M.: Silikáty, 2 (1978)
139-150.
[13] Batchelor R., W.: Trans. Journ. Brit. Ceram. Soc., 53, 8 (1970)
297-301.

i

