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Streszczenie
W pracy okreĞlono wpáyw zmian zachodzących w skáadzie chemicznym szkáa bazowego, wywoáujących zmianĊ elementu wiĊĨbotwórczego oraz charakteru mody¿kacji wiĊĨby, na najbliĪsze otoczenie jonów manganu wprowadzonych do struktury szkieá, determinujących
stan walencyjny badanych jonów metalu przejĞciowego, a w efekcie – barwĊ szkieá. Jako przedmiot badaĔ wybrano modelowe szkáa nieorganiczne krzemianowe oraz fosforanowe o skáadach: 33R2O-67SiO2 i 20R2O-15Al2O3-65P2O5, gdzie R = Li, Na, K, które barwiono tlenkiem manganu MnO2. Mangan w szkáach nieorganicznych moĪe wystĊpowaü w postaci jonów na II oraz III stopniu utlenienia, prawdopodobnie jedynie w koordynacji oktaedrycznej, chociaĪ obecnoĞü jonów manganu w szkle na wyĪszym stopniu utlenienia jest równieĪ moĪliwa. Podstawową metodą, która pozwala na badanie tych zagadnieĔ jest spektroskopia elektronowa UV-VIS-NIR, a metodami uzupeániającymi są spektroskopia EPR czy XPS. Korzystając z tych metod okreĞlono widma elektronowe i opierając siĊ na ich analizie oceniono wpáyw
zarówno matrycy szklistej, jak i mody¿katora (Li, Na, K) na charakter lokalnego otoczenia jonów manganu w badanych szkáach barwnych.
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OPTICAL CHARACTERISTICS OF INORGANIC OXIDE GLASSES COLOURED WITH MANGANESE IONS
The aim of this study was to determine the inÀuence of K2O, Na2O and Li2O modi¿ers of silicate and phosphate glass networks on the
valence state of manganese. Our attention was attracted by glass matrices based on the oxide systems composed of 33R2O-67SiO2 and
20R2O-15Al2O3-65P2O5 (where R = Li, Na and K) doped with manganese ions. UV-VIS-NIR spectroscopy is the most often used method
allowing to determine the local state of transition metal ions in glasses. We used the method to study inÀuence of the glass matrix on the
local state of manganese ions. EPR spectroscopy was used as a supplementary experimental technique to con¿rm the spectroscopic results. The optical properties of alkali silicate and phosphate glasses, containing manganese additives and manufactured under oxidizing
conditions, have been determined and related to the valence state of manganese. It has been found that manganese in the studied glasses was present in divalent and trivalent forms occupying octahedral ligand ¿elds, being the most stable oxidation state.
Keywords: Colour glass, Manganese ions, Electron spectroscopy

1. Wprowadzenie
Szkáa barwne stanowią znaczącą grupĊ wĞród szkieá
przemysáowych. Wytwarza siĊ z nich róĪnorodne atrakcyjne wyroby dekoracyjne oraz wyroby codziennego uĪytkowania, a takĪe ¿ltry optyczne o zróĪnicowanej charakterystyce i wszechstronnym przeznaczeniu. Szkáo równieĪ znalazáo zastosowanie w otrzymywaniu sztucznych kamieni szlachetnych takich jak ametysty, topazy, rubiny, itp. W tym celu
szkáu nadaje siĊ barwĊ charakterystyczną dla tych kamieni przez dodatek odpowiednich barwników, ale takĪe i poáysk, który jest wynikiem posiadania przez szkáo wysokiego
wspóáczynnika zaáamania Ğwiatáa, uzyskiwanego przez dodatek pierwiastków ciĊĪkich – najczĊĞciej oáowiu i baru [1].
Do otrzymywania szkieá o poĪądanym zabarwieniu stosuje siĊ jako barwniki najczĊĞciej związki metali przejĞciowych (d-elektronowe), pozwalające na uzyskanie szerokiej
gamy barw. Natomiast przez zastosowanie róĪnej kompozycji związków tych pierwiastków, moĪna otrzymaü nowe,

efektywne odcienie barwne. Związki manganu naleĪą do jednych z najpowszechniej stosowanych barwników masy szklanej, wywoáujących intensywny i trwaáy efekt barwny szkieá.
Barwniki manganowe naleĪą do grupy związków o zmiennym stopniu utlenienia [2-5].
Barwa ma ogromne znaczenie zarówno w technologii
szkieá, jak i w nauce o stanie szklistym. Barwa szkieá z jednej
strony uwarunkowana jest strukturą elektronową jonu metalu przejĞciowego, a z drugiej, zaleĪy od skáadu chemicznego
i struktury szkáa podstawowego, determinujących najbliĪsze
otoczenie wbudowanych jonów metali przejĞciowych (stan
walencyjny i koordynacyjny). StopieĔ zabarwienia szkáa zaleĪy takĪe od koncentracji jonów barwiących w szkle, decydując o intensywnoĞci barwy, a takĪe od warunków procesu
topienia (atmosfera, czas i temperatura topienia), co moĪe
powodowaü utlenianie lub redukcjĊ odpowiednich tlenków,
a tym samym wpáywaü na zmianĊ barwy [3-8].
Jako zasadniczy cel pracy przyjĊto okreĞlenie wpáywu
zmian w skáadzie chemicznym szkáa podstawowego na naj-
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bliĪsze otoczenie jonów manganu wprowadzonych do struktury szkieá, determinujących z kolei stan walencyjny badanych
jonów metalu przejĞciowego oraz w efekcie – barwĊ szkieá.

peraturze pokojowej przy uĪyciu spektrometru typu Bruker
ELEXSYS-500, pracującego w paĞmie X mikrofal z czĊstotliwoĞcią pracy 9,2 GHz i o modulacji czĊstotliwoĞci 100 kHz.

2. Materiaáy i metodyka badaĔ

3. Wyniki badaĔ i dyskusja

Do badaĔ w warunkach laboratoryjnych wybrano modelowe szkáa nieorganiczne o zróĪnicowanej matrycy szklistej (krzemianowej i fosforanowej) z ukáadów tlenkowych:
33R2O-67SiO2, 20R2O-15Al2O3-65P2O5 (gdzie R = Li, Na,
K), w których barwĊ uzyskano wprowadzając jony metalu barwiącego w postaci tlenku manganu (IV) w koordynacji oktaedrycznej (¿rmy POCh S.A., Polska) w koncentracji
1-10g/100g szkáa. Do sporządzenia zestawów surowcowych
zastosowano surowce chemicznie czyste: SiO2, Li2CO3, Na2CO3, K2CO3, Al(PO3)3 oraz (NH4)2 HPO4 (¿rmy POCh S.A.,
Polska oraz Merck KGaA, Niemcy).
Badane barwne szkáa otrzymano konwencjonalną metodą hutniczą w warunkach laboratoryjnych ustalając najbardziej optymalne parametry wytopu. Zestawy wszystkich
szkieá topiono w tyglach platynowych w piecu elektrycznym
¿rmy Superkhantal Nabertherm TL6 w atmosferze utleniającej. Temperatura wytopu wynosiáa odpowiednio 1500°C w
przypadku szkieá krzemianowych oraz 1350°C - szkieá fosforanowych. Czas wygrzewania w zaáoĪonej staáej temperaturze wynosiá 2 godziny. Wytopione szkáa zostaáy odprĊĪone w piecu PEM-2 w temperaturze ok. 500°C przez 3 godziny, a nastĊpnie zostawione w nim do osiągniĊcia temperatury otoczenia.
W pierwszym etapie badaĔ przeprowadzono charakterystykĊ makroskopową otrzymanych barwnych szkieá, którą
przedstawiono w Tabeli 1. Wizualnie okreĞlono stan szkieá
w zakresie stopnia nasycenia zabarwienia, uzyskanego odcienia barwy i jednorodnoĞci próbek. NastĊpnie skoncentrowano siĊ na ich charakterystyce optycznej w oparciu o analizĊ widm elektronowych UV-VIS-NIR oraz EPR w celu oceny wpáywu zarówno rodzaju matrycy szklistej (krzemianowej i fosforanowej), jak i mody¿katora (Li, Na, K) na charakter lokalnego otoczenia jonów manganu w badanych barwnych szkáach.
Pomiar spektrofotometryczny zostaá przeprowadzony z
wykorzystaniem spektrofotometru Jasco V-630 w zakresie
ultra¿oletu i Ğwiatáa widzialnego, w którym emiterem promieniowania UV byáa lampa deuterowa, oraz w zakresie Ğwiatáa
widzialnego, przy zastosowaniu lampy halogenowej. Szkáa
do badania spektrofotometrycznego przygotowano w formie
oszlifowanych próbek o wymiarach 20 mm x 10 mm x 2 mm.
Otrzymane wyniki przedstawiono na wykresach widm optycznych transmisyjnych (T) oraz absorpcyjnych (A) w zakresie
dáugoĞci fali Ğwietlnej od 200 do 1100 nm. Widma EPR dla
sproszkowanych barwnych szkieá zarejestrowano w tem-

3.1. Charakterystyka makroskopowa

Tabela 1. Makroskopowa obserwacja szkieá nieorganicznych.
Table 1. Visual characteristic of inorganic glasses.

Rodzaj szkáa
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Ocena wizualna efektu barwnego szkieá krzemianowych
z dodatkiem manganu (1g/100g szkáa) wykazaáa zróĪnicowane zabarwienie zmieniające siĊ od intensywnego ¿oletu
(szkáo potasowe) do brązu o maáym stopniu intensywnoĞci
(szkáo litowe). Natomiast zaprojektowane bazowe szkáa fosforanowe barwione MnO2 w iloĞci 1g/100g szkáa charakteryzowaáy siĊ brakiem widocznych efektów barwnych. Dopiero
wprowadzenie barwnika do szkieá w odpowiednio zwiĊkszonej koncentracji pozwoliáo uzyskaü wyraĨniejsze zabarwienie szkieá. Szkáa zawierające tlenek litu oraz sodu charakteryzowaáy siĊ wyraĨnym Īóátym odcieniem, podczas gdy odcieĔ szkáa z tlenkiem potasu wpadaá bardziej w barwĊ zieloną. NaleĪy zaznaczyü, Īe ustalając skáad szkieá fosforanowych domieszkowanych związkiem manganu oczekiwano
uzyskaü barwĊ ¿oletową, charakterystyczną dla barwnych
jonów manganowych. JednakĪe wykonane badania laboratoryjne jednoznacznie potwierdziáy, Īe wszystkie otrzymane szkáa fosforanowe nie uzyskaáy poĪądanego ¿oletowego zabarwienia.

3.2. Charakterystyka optyczna
PróbĊ oceny mechanizmu barwienia - a w szczególnoĞci wpáywu zarówno matrycy szklistej, jak i mody¿katora na
charakter lokalnego otoczenia jonów manganu w badanych
szkáach - przeprowadzono, opierając siĊ na analizie otrzymanych widm elektronowych, przedstawionych na Rys. 1-4.
IntensywnoĞü pasm zostaáa oszacowana przy uĪyciu
molowego wspóáczynnika absorpcji tzw. wspóáczynnika ekstynkcji (İ) okreĞlającego absorpcjĊ Ğwiatáa w przeliczeniu na
1 mol barwnika i jednostkĊ gruboĞci badanej próbki. Wspóáczynnik ten jest miarą intensywnoĞci pasma absorpcji dla
dáugoĞci fali, przy którym absorpcja osiąga wartoĞü maksymalną i wyznacza siĊ go ze wzoru (1):

H

A >dm3 /(mol cm)@ ,
c b

(1)

gdzie A – wartoĞü absorbancji mierzona w maksimum pasma
absorpcji, c – stĊĪenie jonu barwnego [mol/dm3] i b – gruboĞü páytki szkáa [cm].
Mangan w szkáach nieorganicznych moĪe wystĊpowaü
w postaci jonów na II oraz III stopniu utlenienia, prawdopodobnie jedynie w koordynacji oktaedrycznej. ObecnoĞü jonów manganu w szkle na wyĪszym stopniu utlenienia jest

Rodzaj mody¿katora
Li2O

Na2O

K2O

szkáo krzemianowe

barwa o delikatnym brązowobrunatnym zabarwieniu

barwa ¿oletowo-brunatna
o Ğrednim stopniu nasycenia

intensywna barwa ¿oletowa

szkáo fosforanowe

barwa Īóáta,
Ğrednie nasycenie

barwa Īóáta, Ğrednie nasycenie

barwa Īóáta w odcieniu zielonym,
Ğrednie nasycenie

MATERIA£Y CERAMICZNE /CERAMIC MATERIALS/, 64, 2, (2012)

CHARAKTERYSTYKA OPTYCZNA TLENKOWYCH SZKIEà NIEORGANICZNYCH BARWIONYCH JONAMI MANGANU

równieĪ moĪliwa [2-8]. Jony Mn2+ w szkle dają bardzo sáabe pasma absorpcji poáoĪone przy ok. 470 nm, co w efekcie
wywoáuje równieĪ sáabe Īóáte zabarwienie szkáa [9, 10]. Natomiast jony Mn3+ w koordynacji oktaedrycznej o gáównym
charakterystycznym asymetrycznym paĞmie ok. 470-500
nm wywoáują zabarwienie o znacznie wiĊkszym nasyceniui
niĪ jony Mn2+.
Wprowadzany do zestawu braunsztyn MnO2 w temperaturze topienia szkáa ulega redukcji do tlenku Mn2O3 (Mn3+),
który tworzy w szkle podwójne krzemiany, pocháaniając promieniowanie Ğwietlne o okreĞlonej dáugoĞci, co w rezultacie powoduje intensywne ¿oletowo-brunatne zabarwienie.
JednakĪe proces redukcji moĪe dalej przebiegaü, w wyniku
czego powstaje tlenek MnO (Mn2+) odpowiedzialny za sáabe
Īóáte zabarwienie szkáa. W ten sposób ¿oletowe szkáo manganowe moĪe ulec odbarwieniu (wypaleniu) i staü siĊ nawet bezbarwne [1].

granatowej i zielonej) widoczne na Rys. 1b, przy czym intensywnoĞü pasm wzrasta wraz ze spadkiem elektroujemnoĞci
mody¿katorów: LiĺNaĺK (wg Paulinga).
W przypadku badanych szkieá krzemianowych obserwowany charakterystyczny przebieg krzywych transmisyjnych o zbliĪonych do siebie maksimach pasm w zakresie
VIS prawdopodobnie wskazują na udziaá w barwie szkieá
gáównie jonów Mn3+ w koordynacji 6 [3-5]. Ponadto wzrost
intensywnoĞci zabarwienia od szkieá litowych (jasny brąz) do
potasowych (¿olet) moĪe byü efektem zwiĊkszającego siĊ
udziaáu intensywnie barwiących jonów Mn3+ kosztem Mn2+,
wywoáujących sáabe Īóáte zabarwienie. NaleĪy przy tym zaznaczyü, Īe wzrost zasadowoĞci Ğrodowiska, spowodowany wprowadzaniem do szkáa bardziej zasadowych kationów
(LiĺNaĺK), sprzyja przesuniĊciu równowagi w kierunku
Mn2O3 (Mn3+) [2, 3].
Zaobserwowana zaleĪnoĞü przekáada siĊ na skokowy
wzrost wartoĞci wspóáczynnika İ, co zaprezentowano w Tabeli 2.

a)
a)

b)
b)
Rys. 1. Widma optyczne szkieá krzemianowych barwionych MnO2:
a) transmisyjne, b) absorpcyjne.
Fig. 1. Optical spectra of silicate glasses doped with MnO2: a) transmission spectrum, b) absorption spectrum.

Krzywe przepuszczalnoĞci Ğwiatáa dla szkieá krzemianowych, przedstawione na Rys. 1a z dodatkiem związku manganu jako barwnika wykazują próg absorpcji przy ok. 300 nm
oraz najwiĊkszą przepuszczalnoĞü Ğwiatáa przy ok. 400 nm.
W czĊĞci widzialnej widma obserwuje siĊ charakterystyczne pojedyncze asymetryczne pasmo absorpcji w zakresie
ok. 470-520 nm (zakres dáugoĞci fali odpowiadającej barwie

Rys. 2. Widma optyczne szkieá fosforanowych barwionych MnO2:
a) transmisyjne, b) absorpcyjne.
Fig. 2. Optical spectra of phosphate glasses doped with MnO2:
a) transmission spectrum, b) absorption spectrum.

Przedstawiony na Rys. 2a próg absorpcji dla szkieá fosforanowych barwionych za pomocą MnO2 wynosi ok. 350 nm.
W zakresie Ğwiatáa widzialnego, fosforanowe szkáa manganowe, wykazują jedno bardzo wąskie pasmo absorpcji o niewielkiej intensywnoĞci, którego maksimum przypada na dáugoĞü fali ok. 405 nm [11, 12]. Obserwacja wizualna oraz ana-
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Tabela 2. Molowy wspóáczynnik ekstynkcji wyznaczony dla maksimum pasm absorpcji w przypadku szkieá barwionych MnO2.
Table 2. Molar extinction coef¿cient of maximum band positions in absorption spectra of glasses doped with MnO2.
Szkáo

Absorbancja
A [a.u.]

DáugoĞü fali
Ȝ [nm]

Molowy wspóáczynnik ekstynkcji
İmax [dm3/(mol·cm)]

33Li2O-67SiO2

0,39

475

4,2

33Na2O-67SiO2

1,32

497

13,4

33K2O-67SiO2

1,81

518

18,5

20Li2O-15Al2O3-65P2O5

0,38

408

2,1

20Na2O-15Al2O3-65P2O5

0,41

408

2,2

20K2O-15Al2O3-65P2O5

0,41

409

2,3

Rys. 3. Widma EPR szkieá krzemianowych barwionych MnO2.
Fig. 3. X-band EPR spectra of silicate glasses doped with MnO2.
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tycznych jonów manganu Mn2+. Ponadto, sygnaáy widoczne w widmie odpowiadają strukturze nadsubtelnej, rozdzielonej na dobrze widocznych 6 linii o wartoĞci staáej rozszczepienia A = 87·10-4 cm-1, charakterystycznej dla obecnoĞci w szkle jonów manganu(II) w koordynacji oktaedrycznej
[11, 12, 14-16]. Czynnik g obliczony w centrum widma wynosi dla tych preparatów 1,99. MoĪna zaobserwowaü korelacjĊ pomiĊdzy wzrostem intensywnoĞci pasm, a wzrostem
iloĞci obecnych jonów Mn2+ w szkle wraz ze spadkiem elektroujemnoĞci mody¿katorów: LiĺNaĺK (wg Paulinga).
Pomiar EPR nie wykazaá Īadnego sygnaáu pochodzącego od obecnoĞci w szkle jonów Mn4+ [17].
szk³o 20Li2O-15Al2O3-65P2O5 + MnO2
szk³o 20Na2O-15Al2O365P2O5 + MnO2
szk³o 20K2O-15Al2O3-65P2O5 + MnO2

40000
30000

Intensity / arb. units

liza widm optycznych, a w szczególnoĞci charakterystyczne
maksima absorpcji, widoczne na Rys. 2b, wskazują na dominujący udziaá w barwie jedynie jonów Mn2+, znajdujących
siĊ w koordynacji oktaedrycznej. Jony te wywoáują bardzo
sáabe Īóáto-zielone zabarwienie. Nie zaobserwowano wpáywu rodzaju jonu mody¿kującego (Li, Na, K) na zmianĊ poáoĪenie pasm, a jedynie niewielki wpáyw na stopieĔ ich intensywnoĞci. Ogólna przepuszczalnoĞü szkieá fosforanowych
w zakresie widzialnym, od ok. 450 nm, ksztaátuje siĊ na
poziomie 80%, co potwierdza sáabe zabarwienie otrzymanych szkieá z dodatkiem manganu. Otrzymane w przypadku szkieá fosforanowych wyniki wskazują zatem, Īe to Ğrodowisko ma silniejszy wpáyw na redukcjĊ związków manganu, niĪ szkáa krzemianowe, a zmiany zasadowoĞci jonów
alkalicznych nie wpáywają w sposób wyraĨny na chemiczny charakter matrycy. MoĪe to mieü związek z zaangaĪowaniem jonów alkalicznych w kompensacjĊ nadmiarowego
áadunku tlenu w czworoĞcianach [PO4] i [AlO4] niĪ w zrywanie mostków tlenowych [1, 2]. ĝwiadczy o tym równieĪ brak
istotnych zmian wartoĞci wspóáczynnika İ w obecnoĞci róĪnych mody¿katorów (Tabela 2).
Podczas rejestracji widm EPR dla badanych szkieá barwionych manganem, sygnaá moĪe pochodziü tylko od paramagnetycznych, posiadających niesparowane elektrony jonów Mn2+ i Mn4+ obecnych w szkle. Natomiast, wywoáujące
intensywną barwĊ jony manganu na III stopniu utlenienia
(kon¿guracja d4) mają elektrony sparowane i nie dają Īadnego sygnaáu EPR w paĞmie promieniowania X [13].
W widmie EPR szkieá krzemianowych, przedstawionym
na Rys. 3, pojawia siĊ pojedynczy sygnaá asymetryczny,
pochodzący od niesparowanych elektronów paramagne-
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Rys. 4. Widma EPR szkieá fosforanowych barwionych MnO2.
Fig. 4. X-band EPR spectra of phosphate glasses doped with MnO2.

Analiza widm EPR, przedstawiona na Rys. 4, wskazuje na obecnoĞü w szkle jonów manganu tylko na II stopniu
utlenienia w koordynacji oktaedrycznej (Oh). Nie zaobserwowano Īadnych sygnaáów pochodzących od Mn4+. Zatem
otrzymane wyniki pomiarów spektroskopowych metodą rezonansu paramagnetycznego w peáni potwierdzają wnioski wysuniĊte na podstawie analizy widm elektronowych
UV-VIS-NIR, dotyczace przypuszczenia obecnoĞci jonów
manganu na II stopniu utlenienia.
WartoĞü czynnika g rozszczepienia spektroskopowego
mieĞci siĊ w przedziale od 2,0078 do 2,0086, w zaleĪnoĞci
od rodzaju jonu mody¿kującego i stĊĪenie barwnika. JednakĪe nie zaobserwowano prawidáowoĞci wpáywu zastosowanego mody¿katora na wartoĞü czynnika g (NaĺLiĺK).
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4. Wnioski
Szczegóáowa analiza aspektu strukturalnego barwy szkieá
nieorganicznych z dodatkiem jonów manganu, oraz przeprowadzone badania w tym zakresie staáy siĊ podstawą do sformuáowania nastĊpujących wniosków koĔcowych:
– mangan w badanych szkáach moĪe wystĊpowaü jako
jony Mn2+ oraz Mn3+ w koordynacji oktaedrycznej,
– udziaá barwnych jonów Mn3+ wzrasta wraz ze spadkiem
elektroujemnoĞci mody¿katorów - LiĺNaĺK (wg Paulinga),
– w przypadku szkieá krzemianowych rodzaj zastosowanego jonu mody¿kującego (Li, Na, K) wpáywa zarówno
na koĔcowy efekt barwny, jak i na charakter widm elektronowych szkieá barwionych jonami manganu; badania
wskazują na dominujący udziaá w barwie jonów manganu(III) w koordynacji oktaedrycznej, w efekcie dając wypadkową barwĊ ¿oletowo-brunatną o zmiennym odcieniu i intensywnoĞci,
– w przypadku szkieá o matrycy fosforanowej moĪna wnioskowaü, Īe rodzaj zastosowanego jonu mody¿kującego
nie wywiera zasadniczego wpáywu na lokalne otoczenie wprowadzonego jonu barwiącego do struktury szkáa,
a tym samym na charakter widm optycznych jonów manganu w szkle; ponadto matryca fosforanowa szkieá wpáywa niekorzystnie na uzyskanie wyraĨnego efektu barwnego charakterystycznego dla barwnych jonów, wywoáując jedynie sáabe Īóáto-zielone zabarwienie.
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PodziĊkowanie
Praca niniejsza powstaáa w wyniku realizacji projektu
promotorskiego nr 6198/B/T02/2011/40 pt. „Barwa szkieá
i jej aspekt strukturalny. Wpáyw skáadu chemicznego szkáa
na widma elektronowe wybranych jonów metali przejĞciowych” ¿nansowanego przez NCN.
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