MATERIA£Y CERAMICZNE /CERAMIC MATERIALS/, 63, 3, (2011), 472-478

www.ptcer.pl/mccm

Wpáyw parametrów technologicznych na barwĊ
szkliw i mas ceramicznych zawierających pigment
z ukáadu Y2O3-Al2O3-Cr2O3
EWA STOBIERSKA*, KATARZYNA KUħMIēSKA, MIROSàAW M. BUûKO, JERZY LIS
Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydziaá InĪynierii Materiaáowej i Ceramiki, KTCiMO,
al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
*e-mail:estob@agh.edu.pl

Streszczenie
Skáad fazowy pigmentów w ukáadzie Y2O3-Al2O3-Cr2O3 zaleĪy od wáaĞciwoĞci surowców wchodzących w skáad pigmentu itrowo-glinowego o strukturze typu perowskitu. Nasze badania wykazaáy, Īe znaczący wpáyw na skáad fazowy pigmentu ma wodorotlenek glinu. WáaĞciwoĞci pozostaáych skáadników wyjĞciowych, tj. tlenku itru oraz tlenku chromu nie mają znaczenia. W zaleĪnoĞci od morfologii ziaren
wodorotlenku glinu produkt koĔcowy – pigment o strukturze typu perowskitu – moĪe zawieraü ponad 95 % YAP lub tylko okoáo 70 % YAP.
Pozostaáe fazy krystaliczne wchodzące w skáad pigmentu to YAM i w niewielkiej iloĞci YAG. Zmienny skáad pigmentu powoduje, Īe wáaĞciwoĞci barwne pigmentów itrowo-glinowych o strukturze typu perowskitu są róĪne. PrzydatnoĞü pigmentów otrzymanych przy uĪyciu wodorotlenku glinu o ziarnach róĪnej morfologii sprawdzono dodając je do przemysáowych szkliw transparentnych i zmĊtnionych wypalanych
w temperaturze od 1170 do 1230°C oraz do mas gres porcellanato wypalanych w zakresie temperatur 1205-1230°C.
Sáowa kluczowe: pigmenty ceramiczne, pigmenty czerwone, perowskit, szkliwa, masy gresowe

INFLUENCE OF TECHNOLOGICAL PARAMETERS ON COLOUR OF GLAZE AND CERAMIC MASSES CONTAINING PIGMENT FROM THE Y2O3-Al2O3-Cr2O3 SYSTEM
The phase composition of pigments of the Y2O3-Al2O3-Cr2O3 system depends on properties of raw materials used for manufacturing
the yttrium-aluminium pigment of perovskite structure. Our investigations revealed that aluminium hydroxide has the signi¿cant inÀuence
on phase composition of the pigment. Properties of the other starting materials, such as yttrium oxide or chromium oxide, are insigni¿cant.
Depending on the morphology of aluminium hydroxide grains, the ¿nal product, i.e. pigment of the perovskite structure, can contain over
95 % or only about 70 % of the YAP phase. YAM and small amounts of YAG are the other crystalline phases, which are the components of
the pigment. Variable phase composition of the yttrium-aluminium pigment of perovskite structure causes differences in colour properties.
Usefulness of the pigments obtained by using aluminium hydroxides of different morphology was veri¿ed by applying them to industrial
transparent and opaque glazes ¿red at temperatures between 1170°C and 1230°C, and to gres porcellanato bodies ¿red at temperatures
between 1205°C and 1230°C.
Keywords: Ceramic pigments, Red pigments, Perovskite, Glazes, Gres porcellanato masses

1. Wprowadzenie
Ceramiczne pigmenty nieorganiczne muszą speániaü wysokie wymagania. Powinny charakteryzowaü siĊ wysoką odpornoĞcią termiczną, stabilnoĞcią barwy i jej powtarzalnoĞcią, jak i byü nietoksyczne i przyjazne Ğrodowisku. W przypadku pigmentów barwy czerwonej, które moĪna wykorzystaü w zdobnictwie ceramicznym, to bardzo trudne do speánienia warunki. Pigmenty o najbardziej intensywnej barwie
czerwonej, oparte na roztworach staáych jakie tworzą selenosiarczki kadmu, zawierają skáadniki toksyczne i charakteryzują siĊ niską odpornoĞcią temperaturową. Inne pigmenty
z tej grupy barwnej, np. o strukturze korundu, spinelu cynkowo-glinowego i sfenu cynowego barwione chromem, czy
pigmenty inkluzyjne o strukturze krzemianu cyrkonu barwione D-Fe2O3 czy Cd(S, Se), charakteryzują siĊ wyĪszą trwaáoĞcią temperaturową i chemiczną, ale ich barwa jest mniej
intensywna czy wrĊcz róĪowa. WciąĪ nowoĞcią pozostają
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pigmenty z ukáadu Y2O3-Al2O3-Cr2O3 opisane po raz pierwszy w 1999 roku przez Baldiego i Dolena [1]. Są to pigmenty
itrowo-glinowe o strukturze typu perowskitu, które uzyskują
czerwoną barwĊ dziĊki wprowadzonym do struktury jonom
chromu. Wiadomym jest jednak, Īe w ukáadzie Y2O3-Al2O3
mogą pojawiü siĊ trzy fazy: YAlO3 o strukturze perowskitu
(YAP), jednoskoĞny Y4Al2O9 (YAM) oraz Y3Al5O12 o strukturze granatu (YAG). Proszki wszystkich wymienionych faz są
biaáe, ale po podstawieniu czĊĞci jonów glinu jonami chromu, za wyjątkiem YAP-Cr, nie byáa znana barwa pozostaáych
roztworów staáych, tj. YAM-Cr i YAG-Cr. Nasze badania [2]
nad tym zagadnieniem pozwoliáy stwierdziü, Īe roztwór staáy YAM-Cr charakteryzuje siĊ mniej intensywną niĪ YAP-Cr
barwą czerwoną, natomiast YAG-Cr jest zielony.
Wpáyw wielkoĞci ziaren surowców wyjĞciowych na barwĊ
powstającego pigmentu byá przedmiotem niewielu prac [3].
Okazaáo siĊ, Īe morfologia ziaren prekursorów, z których powstaje perowskit itrowo-glinowy ma równieĪ wpáyw na skáad
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fazowy pigmentu. Dotyczy to przede wszystkim prekursorów
wprowadzających do ukáadu glin. W zaleĪnoĞci od wáaĞciwoĞci wyjĞciowego wodorotlenku glinu otrzymywano pigmenty znacznie róĪniące siĊ skáadem fazowym, a tym samym
i barwą [4]. TakĪe taka wáaĞciwoĞü pigmentu jak stopieĔ jego
rozdrobnienia ma duĪe znaczenie w aspekcie jego aplikacji.
Zbyt duĪe ziarna pigmentu mogą bowiem wywoáaü okreĞlone wady szkliwa, a zbyt drobne reagowaü ze skáadnikami
szkliw wskutek czego powstawaü mogą inne, bardziej trwaáe pigmenty [5, 6] powodując drastyczną zmianĊ barwy medium, do którego zostaáy dodane.
Celem przedstawionej pracy byáo okreĞlenie wpáywu niektórych parametrów technologicznych na róĪnych etapach
wytwarzania na barwĊ szkliw i mas ceramicznych zawierających pigmenty z ukáadu Y2O3-Al2O3-Cr2O3. Przeprowadzone prace byáy ukierunkowane w szczególnoĞci na zbadanie
wpáywu morfologii ziaren prekursora glinowego na skáad fazowy i barwĊ pigmentów itrowo-glinowych o strukturze perowskitu barwionych chromem, a takĪe okreĞlenie skáadu
granulometrycznego pigmentów perowskitowych dla uzyskania najkorzystniejszych wáaĞciwoĞci barwnych.

2. Opis doĞwiadczeĔ
Surowcami wyjĞciowymi do sporządzenia pigmentu itrowo-glinowego barwionego chromem, o ogólnym wzorze
YAl0,97Cr0,03O3 byáy wodorotlenek glinu reprezentujący dwie
odmiany, tlenek itru i tlenek chromu(III). W celu polepszenia
przebiegu procesów dyfuzyjnych w trakcie reakcji w fazie staáej do zestawu dodano – jako tzw. mineralizator – Àuorek wapnia CaF2. Zastosowano dwa wodorotlenki glinu Al(OH)3: gruboziarnisty (G) oraz drobnoziarnisty (D), które doĞü znacznie róĪniáy siĊ parametrami morfologicznymi. Zestaw do kalcynacji sporządzony na gruboziarnistym wodorotlenku glinu
wykonano mieszając skáadniki na sucho; początkowo wodorotlenek glinu z tlenkiem chromu, po czym dodawano tlenek
itru i CaF2 i kontynuowano mieszanie. Zestaw umieszczano
w tyglu alundowym. KalcynacjĊ prowadzono w laboratoryjnym piecu elektrycznym do temperatury 1300°C, utrzymując koĔcową temperaturĊ wypalania przez 6 godzin. Stosowano szybkoĞü ogrzewania wynoszącą 10°/min. Spiek rozdrabniano w moĨdzierzu agatowym, aĪ do braku pozostaáoĞci na sicie 0,06 mm. Jednorazowo sporządzano 100 g zestawu. Ujednorodniona porcja 1000 g pigmentu (PG) posáuĪyáa do dalszych badaĔ. Zestawy zawierające drobnoziarnisty wodorotlenek glinu przygotowano na mokro. Skáadnik
ten wraz z tlenkiem chromu mieszano w máynku Gabbrielli
w bezwodnym alkoholu izopropylowym, po czym dodawano pozostaáe skáadniki i kontynuowano mieszanie. Wysuszony zestaw surowcowy umieszczano w tyglu alundowym
i kalcynowano w temperaturze 1400°C, stosując czas przetrzymania w maksymalnej temperaturze kalcynacji przez 6
godzin. Spiek byá tak kruchy, Īe po wstĊpnym roztarciu caákowicie przechodziá przez sito 0,06 mm. Podobnie jak poprzednio, jednorazowo sporządzano 100 g zestawu. PorcjĊ
1000 g pigmentu (PD) wykorzystano do dalszych badaĔ.
Wiadomo, Īe kaĪdy rodzaj pigmentu, przy odpowiednim
uziarnieniu wykazuje najkorzystniejsze wáaĞciwoĞci barwne.
ZaleĪnoĞü tĊ sprawdza siĊ doĞwiadczalnie. W naszych badaniach oba pigmenty perowskitowe otrzymane z zastosowaniem wodorotlenku glinu o zróĪnicowanych wáaĞciwoĞciach

morfologicznych (PG i PD) poddano procesowi dodatkowego rozdrabniania. Urządzeniem mielącym byá laboratoryjny máynek planetarny Gabbrielli z komorami porcelanowymi o pojemnoĞci 450 cm3. Mielniki stanowiáy kule wykonane
z Al2O3 o Ğrednicy 20 mm. Zastosowano mielenie pigmentu na mokro w bezwodnym alkoholu izopropylowym oraz na
sucho. Mielenie prowadzono przez 60 minut. Proszki oznaczono symbolami odpowiednio M60 i S60.
Otrzymane pigmenty poddano analizie skáadu ziarnowego (Sedigraph 5100) oraz skáadu fazowego metodą dyfraktometrii rentgenowskiej (X’Pert Pro, Panalytical). IloĞciowy
skáad fazowy wyznaczono metodą Rietvelda. Obserwacje mikroskopowe (Nova NanoSEM 200, FEI Company) oraz pomiary barwy w ukáadzie CIEL*a*b* (Spektrofotometr SP-62,
X-Rite) przeprowadzono w przypadku pigmentów proszkowych jak i szkliw oraz mas z ich udziaáem.
Skáad ziarnowy wodorotlenków glinu okreĞlono metodą rozpraszania promieniowania laserowego (Mastersizer
2000, Malvern), a powierzchniĊ wáaĞciwą – metodą niskotemperaturowej adsorpcji azotu (ASAP 2010, Micromeritics).
Pigmenty wyjĞciowe uzyskane na bazie grubo- (pigment
PG) i drobnoziarnistego wodorotlenku glinu (pigment PD),
oraz po ich rozmieleniu w máynie planetarnym na mokro i na
sucho przez czas 60 minut, zastosowano do barwienia szkliw
transparentnych i zmĊtnionych przeznaczonych na kamionkĊ (temperatura wypalania 1170°C) oraz na páytki z masy
gres porcellanato (temperatura wypalania 1205 i 1230°C).
Pigmenty te zastosowano równieĪ do barwienia biaáej masy
gres porcellanato wypalanej w temperaturze 1205 i 1230°C.
Wszystkie stosowane w tej pracy szkliwa, jak i biaáa masa
gres porcellanato, byáy pochodzenia przemysáowego. Dodatek pigmentu do szkliw i mas wynosiá 10 %.

3. Wyniki i dyskusja
Analiza skáadu fazowego obu odmian wodorotlenku glinu przeprowadzona metodą rentgenogra¿czną wskazuje, Īe
gruboziarnisty wodorotlenek glinu skáada siĊ wyáącznie z gibbsytu, podczas gdy drobnoziarnisty stanowi fazĊ amor¿czną. Z analizy skáadu granulometrycznego – przeprowadzonej
metodą rozpraszania promieniowania laserowego – wynika,
Īe Ğrednia wielkoĞü ziarna w gruboziarnistym wodorotlenku
glinu D50 = 42,4 m, a w drobnoziarnistym – D50 = 4,58 m.
WielkoĞü rozwiniĊcia powierzchni wáaĞciwej SBET wynosi odpowiednio 0,3 m2·g-1 i 85,5 m2·g-1. Na mikrofotogra¿ach SEM
(Rys. 1) widaü wyraĨnie, Īe amor¿czna odmiana wodorotlenku glinu (Rys. 1a) skáada siĊ z bardzo maáych (poniĪej
0,2 m), okrągáych ziaren poáączonych w wiĊksze, nieregularne agregaty o wielkoĞci przekraczającej nawet 10 m,
podczas gdy w gibbsycie wystĊpują najczĊĞciej páytkowe,
o doĞü zróĪnicowanej wielkoĞci ziarna, od 1-20 m (Rys. 1b).
Na Rys. 2 przedstawiono krzywe kumulacyjne rozkáadu
wielkoĞci cząstek pigmentów PG i PD oraz produktów ich
mielenia na mokro i na sucho przez 60 minut w máynie planetarnym, a w Tabeli 1 – udziaáy procentowe wybranych frakcji ziarnowych oraz wartoĞci mediany i mody.
Pigment PG charakteryzuje siĊ wartoĞcią mediany wynoszącą 8,00 m, podczas gdy wartoĞü mediany dla pigmentu PD sporządzonego z uĪyciem drobnoziarnistej odmiany
wodorotlenku glinu wynosi 9,02 m. Pigment PG mielony na
sucho jest drobniejszy niĪ mielony na mokro; szczególnie
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a)

a)

b)
Rys. 2. Krzywe kumulacyjne rozkáadu wielkoĞci cząstek pigmentów nie mielonych oraz mielonych na mokro (M60) i na sucho (S60)
przez 60 minut w máynie planetarnym: a) PG i b) PD.
Fig. 2. Cumulative curves of grain size distribution of unmilled pigments and the products of their wet (M) and dry (S) milling for 60
minutes in a planetary mill: a) PG and d) PD.

b)
Rys. 1. Mikrofotogra¿e SEM wodorotlenku glinu: a) drobnoziarnistego i b) gruboziarnistego.
Fig. 1. SEM images of the aluminium hydroxide powders: a) ¿negrained and b) coarse-grained.

duĪa jest róĪnica w zawartoĞci frakcji najdrobniejszych. Podobnie zachowuje siĊ pigment PD. Ma to swoje konsekwencje w barwie pigmentów proszkowych po ich zastosowaniu
do szkliw i w wyglądzie powierzchni szkliwa.
W Tabeli 2 zamieszczono wyniki oznaczenia skáadu fazowego pigmentów otrzymane metodą dyfrakcji rentgenow-

skiej. Pigment PG, do sporządzenia którego uĪyto gruboziarnistą odmianĊ wodorotlenku glinu skáada siĊ w ponad 95 %
mas. z perowskitu itrowo-glinowego, niewielkiej iloĞci granatu itrowo-glinowego i pozostaáoĞci skáadników wyjĞciowych.
Proces mielenia – na mokro i na sucho – nie wpáywa na skáad
fazowy pigmentu. Zupeánie inny jest skáad fazowy pigmentu
PD otrzymanego w oparciu o bardzo drobny wodorotlenek
glinu. Zawiera on 71 % mas. perowskitu itrowo-glinowego
(YAP). Ponadto pojawiają siĊ w nim takie skáadniki jak YAM
w iloĞci ponad 25 % mas., YAG (0,5 % mas.) i niewielkie

Tabela 1. Udziaáy procentowe wybranych frakcji ziarnowych oraz wartoĞci mediany i mody pigmentów proszkowych po mieleniu w máynie planetarnym.
Table 1. Percent contents of the selected size fractions, and median and mode values of the pigments after milling in a planetary mill.
Frakcja [m]
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PG

PG-M60

PG-S60

PD

PD-M60

PD-S60

>10

37,1

7,8

4,3

42,3

4,4

5,5

10-5

38,0

34,6

26,7

41,4

31,2

24,6

5-2

21,2

45,2

52,3

12,1

46,6

55,3

2-1

2,1

12,0

10,7

1,4

15,8

8,4

<1

1,6

0,4

6,0

2,8

2,0

6,2

<10

62,9

92,2

95,7

57,7

95,6

94,5

Mediana

8,00

4,45

3,76

9,02

4,09

3,80

Moda

8,04

4,76

3,96

9,45

4,63

3,85
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Tabela 2. Skáad fazowy pigmentów sporządzonych na bazie grubo- (PG) i drobnoziarnistego (PD) wodorotlenku glinu.
Table 2. Phase composition of the pigments prepared with coarse(PG) and ¿ne-grained (PD) aluminium hydroxide powders.
Skáad
fazowy
[%]
YAP

PD

PD-M60

PD-S60

95,2

94,1

95,4

71,0

66,5

66,3

YAM

-

-

-

25,6

27,7

27,1

Pigment
PG

PG-M60 PG-S60

YAG

1,5

1,6

1,7

0,5

1,6

1,8

Y2O3

-

-

-

0,5*

0,7*

0,8*

YOF

-

-

-

0,2*

0,4*

0,4*

CaF2

3,3

4,3

2,9

2,2

3,2

3,7

* podane wartoĞci naleĪy traktowaü jako przybliĪone

iloĞci faz przejĞciowych. Proces mielenia prowadzi do niewielkiego zmniejszenia udziaáu YAP kosztem zwiĊkszenia
udziaáów YAM i YAG. Podobnie jak w przypadku pigmentu
PG nie stwierdzono znaczących róĪnic pomiĊdzy udziaáami wagowymi poszczególnych faz przy mieleniu pigmentu
na mokro i na sucho.
Na Rys. 3 przedstawiono obrazy mikroskopowe SEM
obu pigmentów wyjĞciowych, tj. PG i PD, oraz produktów
ich mielenia na mokro i na sucho przez 60 minut. Widaü, Īe
wielkoĞü uziarnienia wyjĞciowego wodorotlenku glinu nie ma
wpáywu na pokrój powstających w trakcie syntezy krysztaáów perowskitu itrowo-glinowego. Oprócz idealnie regularnych ziaren YAP pojawiają siĊ w pigmentach serii PD wydáuĪone, o zaokrąglonych naroĪach krysztaáy fazy YAM. Obrazy
mikroskopowe dobrze odzwierciedlają zmiany w uziarnieniu
poszczególnych pigmentów przedstawione w Tabeli 1. Ziarna perowskitu itrowo-glinowego zachowują swój pierwotny,
regularny ksztaát, są tylko coraz drobniejsze wraz z przedáuĪeniem czasu mielenia.
Parametry barwy pigmentów proszkowych, zarówno wyjĞciowych jak i zmielonych w máynie planetarnym na mokro
i na sucho przez czas 60 minut, przedstawiono w Tabeli 3,
natomiast barwy wybranych szkliw i mas – w Tabeli 4. Pigment PG, zawierający w swym skáadzie ponad 95 % mas. perowskitu itrowo-glinowego YAP charakteryzuje siĊ lepszymi
parametrami barwy niĪ pigment PD. Jest bardziej intensywny
i bardziej czerwony. Niewątpliwie skáad fazowy pigmentu PD
wywiera wpáyw na jego mniej intensywną barwĊ czerwoną.
WáaĞciwoĞci barwne pigmentów proszkowych po mieleniu w máynie planetarnym, podobnie jak i barwy szkliw oraz
mas, byáy zbliĪone. Wygląd barwnych szkliw po zabarwieniu
ich wybranymi pigmentami przedstawiono na Rys. 4, a barwnych mas gres porcellanato na Rys. 5.
Tabela 3. Parametry barwy pigmentów proszkowych PG i PD oraz
produktów ich mielenia w máynie planetarnym na mokro i na sucho
przez 60 minut.
Table 3. Colour parameters of the PG and PD pigments and the products of their wet- and dry-milling for 60 minutes in a planetary mill.
Pigment

Parametry
barwy

PG

L

*

42,4

49,9

50,2

41,2

52,4

50,7

a*

36,8

33,5

34,6

33,2

28,3

29,9

b

26,1

23,3

25,0

21,9

18,3

20,1

*

PG-M60 PG-S60

PD

PD-M60 PD-S60

Z przedstawionych danych wynika, Īe najbardziej stabilnymi wáaĞciwoĞciami barwnymi charakteryzuje siĊ pigment
PG, do sporządzenia którego uĪyto gruboziarnisty wodorotlenek glinu, w którym Ğrednia wielkoĞü ziarna D = 42,5 m,
a powierzchnia wáaĞciwa SBET = 0,3 [m2.g-1]. Skáad fazowy
tego pigmentu to ponad 95 % mas. YAP i okoáo 1,5 % mas.
YAG. W transparentnym, frytowanym szkliwie kamionkowym
(1170°C) pigment ten wykazuje intensywnie czerwoną barwĊ i nawet 15-procentowy jego dodatek nie powoduje Īadnych wad powierzchni szkliwa. Podobnie, dodatek 10-procentowego pigmentu PG do transparentnego, frytowanego szkliwa gresowego wypalanego w temperaturze 1205°C
zabarwia je na intensywną, czerwoną barwĊ. Mielenie pigmentu na mokro i na sucho powoduje, Īe szkliwa są czerwone, ale coraz jaĞniejsze. Inaczej zachowuje siĊ pigment
PG w tym samym szkliwie po wypaleniu w 1230°C. Szkliwo to charakteryzuje siĊ zdecydowanie wiĊkszą jasnoĞcią
(L* = 51,4) i jest mniej czerwone (a* = 20,1). Drastycznie zaczyna zmieniaü siĊ barwa pigmentów rozmielanych w szkliwach wypalanych w temperaturze 1230°C. Stają siĊ one
coraz jaĞniejsze, a ich barwa przechodzi w zielonkawą. Proces ten bardziej uwidacznia siĊ w szkliwach, do których dodano pigmenty mielone na sucho.
Pigmenty serii PG dodane do póámatowych szkliw zmĊtnionych zachowują swoje wáaĞciwoĞci barwne niezaleĪnie
od skáadu i temperatury wypalania szkliwa. Mielone coraz intensywniej stają siĊ nieco mniej czerwone; nie ujawniają siĊ
róĪnice pomiĊdzy sposobem i czasem mielenia. ZmĊtnione,
póámatowe, surowe szkliwo kamionkowe charakteryzuje siĊ
powierzchnią bez widocznych wad. W przypadku surowego,
póámatowego szkliwa zmĊtnionego na páytki gres porcellanato, po wypaleniu w 1205°C wygląd powierzchni szkliwa nie
jest zadawalający; dopiero wypalenie tego szkliwa w wyĪszej temperaturze (1230°C) daje szkliwo bez wad, o doskonaáym wyglądzie powierzchni.
Nieco inaczej wygląda barwienie szkliw pigmentem PD,
do sporządzenia którego uĪyto drobnoziarnistego, amor¿cznego wodorotlenek glinu. Jak podano wczeĞniej, skáad fazowy tego pigmentu znacznie róĪniá siĊ od skáadu fazowego
pigmentu PG; zawieraá bowiem tylko okoáo 71 % mas. YAP
i ponad 25 % mas. YAM. Ma to swoje konsekwencje w barwie pigmentu proszkowego jak i w barwie szkliw, do których
pigment ten dodano. Szkliwo transparentne, kamionkowe
jest jaĞniejsze i mniej czerwone podobnie jak transparentne szkliwa gresowe. Tym niemniej, po dodaniu do surowych
póámatowych szkliw zmĊtnionych, pigment PD zachowuje siĊ
podobnie do pigmentu PG. RównieĪ w szkliwach transparentnych po procesie rozdrabniania pigmenty te zachowują siĊ w ten sam sposób. Wykazują barwĊ bladoczerwoną,
a w miarĊ przedáuĪania czasu mielenia stają siĊ coraz bardziej zielone. Tak jak w przypadku rozdrabnianego pigmentu PG, bardziej zielone są szkliwa, do których dodano pigmenty mielone na sucho.
W przypadku barwienia masy gres porcellanato – zupeánie inaczej niĪ w przypadku szkliw – róĪnice barwy są nieznaczne, niezaleĪnie od rodzaju pigmentu, stopnia jego rozdrobnienia i sposobu mielenia. Nie ma zasadniczych róĪnic pomiĊdzy barwą mas wypalanych w temperaturze 1205
i 1230°C. Najbardziej intensywną, czerwoną barwĊ nadaje
masie gres porcellanato pigment PG, zawierający w swym
skáadzie ponad 95 % mas. YAP.
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a)

d)

b)

e)

c)

f)

Rys. 3. Obraz mikroskopowy SEM pigmentów PG i PD oraz produktów ich mielenia na mokro (M60) i sucho (S60) przez 60 minut: a) PG
nie mielony, b) PG-M60, c) PG-S60, d) PD nie mielony, e) PD-M60, f) PD-S60.
Fig. 3. SEM images of the PG and PD pigments and the products of their wet- (M60) and dry-milling (S60) for 60 minutes: a) unmilled PG,
b) PG-M60, c) PG-S60, d) unmilled PD, e) PD-M60, f) PD-S60.

WyjaĞnienia wymaga zmiana barwy rozdrabnianych pigmentów perowskitowych po zastosowaniu ich do frytowanych
szkliw transparentnych. Z naszych wczeĞniejszych badaĔ
[2] wynika, Īe z trzech związków, które powstają w ukáadzie
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Y2O3-Al2O3 po wprowadzeniu jonów chromu kosztem jonów
glinu, YAP-Cr jest czerwony, YAM-Cr charakteryzuje siĊ mniej
intensywną czerwoną barwą, natomiast YAG-Cr jest zielony.
Analiza skáadu fazowego pigmentów (Tabela 2) wskazuje,

WPàYW PARAMETRÓW TECHNOLOGICZNYCH NA BARWĉ SZKLIW I MAS CERAMICZNYCH ZAWIERAJĄCYCH PIGMENT...

Tabela 4. Parametry barwy przemysáowych szkliw i masy gres porcellanato.
Table 4. Colour parameters of the industrial glazes and gres porcellanato masses.
Rodzaj
szkliwa wzgl. masy

Temperatura
wypalania [°C]

Pigment PG
a*
b*
L*

Szkliwo transparentne

1170

32,7

37,6 24,2

43,5 31,9 22,5

47,6 24,8 16,9

59,3 15,9 17,1

Szkliwo transparentne

1205

39,9

35,2 28,0

55,8 19,9 23,9

46,9 23,5 16,1

58,9 14,5 17,8

Szkliwo transparentne

1230

51,4

20,1 23,9

67,5 -0,5 22,9

51,2 19,4 17,6

64,6

Szkliwo zmĊtnione

1170

57,6

24,1 13,1

61,5 22,9 14,3

54,3 23,4 12,6

59,0 22,0 13,2

Szkliwo zmĊtnione

1205

52,2

25,4 14,3

52,9 25,9 14,9

48,9 24,3 12,6

54,1 23,4 13,3

1)

Pigment PG-S60
a*
b*
L*

Pigment PD
a*
b*
L*

Pigment PD-S60
a*
b*
L*

5,6

19,9

Szkliwo zmĊtnione

1230

55,3

23,2 13,6

60,5 20,9 13,2

54,0 22,2 12,7

61,8 18,6 12,4

Masa gres porcellanato

1205

43,8

27,7 16,6

44,4 28,8 18,1

46,5 24,3 14,6

46,8 26,0 16,1

Masa gres porcellanato

1230

43,9

27,3 16,2

47,3 28,5 18,6

44,4 24,8 14,3

46,9 26,7 17,1

1) dodatek pigmentu równy 15 %

szkliwa transparentne

szkliwa zmĊtnione

a)

b)

1170oC

1205°C

1230°C

1230°C

1230°C
Rys. 4. Wpáyw wybranych pigmentów na barwĊ szkliw przemysáowych: a) transparentnych i b) zmĊtnionych.
Fig. 4. InÀuence of the selected pigments on colour of industrial glazes: a) transparent and b) opaque.

Īe zarówno pigment sporządzony na gruboziarnistym wodorotlenku glinu (PG) jak i na jego amor¿cznej odmianie (PD),
po wstĊpnym rozdrobnieniu do uziarnienia o zerowej pozostaáoĞci na sicie 0,06 mm jak i po domieleniu nawet przez
czas 60 minut, zawierają podobny udziaá YAG w iloĞci okoáo 1,5 % mas. Barwa wyjĞciowych pigmentów proszkowych
(Tabela 3) jest intensywnie czerwona; po mieleniu ulega roz-

jaĞnieniu, co wiązaü naleĪy z wáaĞciwoĞciami ¿zycznymi, tj.
wielkoĞcią i iloĞcią ziaren najdrobniejszych. Drastyczna zmiana barwy jaka zachodzi w szkliwach transparentnych musi
byü wiĊc związana zarówno ze skáadem chemicznym szkliwa jak i temperaturą jego wypalania. Niektóre pigmenty ceramiczne mogą bowiem reagowaü ze skáadnikami szkliwa
i w trakcie jego wypalania czy studzenia powodowaü kry-
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4. Wnioski

1205°C

1230°C
Rys. 5. Wpáyw wybranych pigmentów PG i PD na barwĊ przemysáowej masy gres porcellanato wypalanej w temperaturze 1205 lub
1230°C.
Fig. 5. InÀuence of the selected PG and PD pigments on colour
of industrial gres porcellanato masses ¿red at 1205°C or 1230°C.

stalizacjĊ nowych, bardziej trwaáych barwnych faz krystalicznych, co prowadzi do istotnej zmiany barwy szkliwa. Sądziü zatem moĪna, Īe ze wzrostem temperatury wypalania
szkliwa zachodzą reakcje chemiczne polegające na rozpuszczaniu w szkliwie najdrobniejszych ziaren perowskitu.
Z analizy danych termodynamicznych wynika, Īe w ukáadzie
Y2O3-Al2O3 [7] najbardziej trwaáą fazą krystaliczną jest granat itrowo-glinowy YAG. W zaistniaáych warunkach moĪliwe
są wiĊc reakcje chemiczne prowadzące do rozkáadu perowskitu i powstawania granatu. Powstający z rozkáadu YAP tlenek itru (w sensie skáadnika chemicznego, a nie odrĊbnej
fazy) moĪe wchodziü w reakcjĊ ze skáadnikami zawartymi
w szkliwie bądĨ rozpuszczaü siĊ w nim.
Granat moĪe równieĪ powstawaü w wyniku reakcji YAP
z tlenkiem glinu pochodzącym bezpoĞrednio ze szkliwa,
w którym wystĊpuje jako jeden z jego skáadników. Zarówno
wiĊc rozdrobnienie pigmentu, skáad szkliwa jak i temperatura
jego wypalania mogą sprzyjaü tego typu reakcjom. Ze skáadników szkliw ceramicznych na stabilnoĞü pigmentów najsilniejszy wpáyw mają tlenek wapnia, a zwáaszcza tlenek cynku
[5]. Stosowane przez nas transparentne, frytowane szkliwa
kamionkowe i gresowe charakteryzują siĊ wysoką i zbliĪoną zawartoĞcią CaO (okoáo 12 % mas.) i ZnO (5-7 % mas.).
Wysoka temperatura wypalania szkliwa gresowego wynosząca 1230oC moĪe równieĪ sprzyjaü zachodzeniu opisanych wyĪej reakcji powstawania granatu. Szkliwa wypalane bowiem w tej wáaĞnie temperaturze, ze wzrostem stopnia rozdrobnienia pigmentu, który sprzyja rozpuszczaniu siĊ
YAP i krystalizacji nowej fazy, stają siĊ coraz bardziej zielone. Póámatowe szkliwa zmĊtnione zawierają duĪo mniej CaO
niĪ frytowane szkliwa transparentne i nie zawierają ZnO. Nie
wykazują teĪ tendencji do zmiany barwy w kierunku zieleni ze wzrostem stopnia rozdrobnienia pigmentu i temperatury wypalania szkliwa.
Biaáa masa na páytki gres porcellanato, po zabarwieniu
omawianymi pigmentami przybiera barwĊ czerwoną. RóĪnice pomiĊdzy barwnymi masami są niewielkie i wáaĞciwie
niezaleĪne od stopnia rozdrobnienia pigmentu i temperatury wypalania masy.

Przeprowadzone badania pozwoliáy stwierdziü, Īe wáaĞciwoĞci morfologiczne wodorotlenku glinu, który jest jednym z surowców do otrzymania czerwonych pigmentów itrowo-glinowych barwionych chromem o strukturze perowskitu,
mają wpáyw na jakoĞü pigmentu. W zaleĪnoĞci od rodzaju
uĪytego wodorotlenku glinu moĪna otrzymaü pigment, który skáada siĊ prawie wyáącznie z perowskitu itrowo-glinowego YAP lub pigment, który oprócz YAP zawiera prawie 30 %
mas. innych faz krystalicznych. Skáad fazowy pigmentu ma
istotny wpáyw na jego wáaĞciwoĞci barwne w stanie proszkowym jak i na barwĊ szkliw stosowanych na páytki ceramiczne, do których zostaá dodany. Wpáyw ten w przypadku
zastosowania pigmentów do barwienia masy gres porcellanato jest znacznie mniej widoczny.
Sposób i stopieĔ rozdrobnienia pigmentów oddziaáuje
teĪ na ich wáaĞciwoĞci barwne, co zaznacza siĊ silniej po
mieleniu pigmentów na sucho. Rozdrabniane pigmenty stają siĊ coraz jaĞniejsze, a po zastosowaniu ich do przemysáowych szkliw transparentnych, szczególnie wypalanych
w wysokiej temperaturze (1230°C), wykazują drastyczną
zmianĊ barwy. Zjawisko to nie ma miejsca w przemysáowo
przygotowanych surowych, zmĊtnionych szkliwach póámatowych jak i przy barwieniu przemysáowej, biaáej masy na
páytki gres porcellanato.
Pigment itrowo-glinowy barwiony chromem o strukturze
typu perowskitu powinien charakteryzowaü siĊ zawartoĞcią
fazy perowskitowej wiĊkszą od 95 % mas. Najlepszymi wáaĞciwoĞciami barwnymi charakteryzuje siĊ pigment, którego
Ğrednia wielkoĞü ziaren wynosi 8 m, a udziaá ziaren wiĊkszych od 10 m nie przekracza 40 %. Pigment powinien charakteryzowaü siĊ brakiem pozostaáoĞci na sicie 0,06 mm. Proces dalszego rozdrabniania pigmentów perowskitowych nie
jest potrzebny, nie prowadzi bowiem do poprawy ich wáaĞciwoĞci barwnych.
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