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1. WPROWADZENIE
Modyfikowanie właściwości minerałów syntetycznych poprzez pod-
stawienie do sieci, podczas ich syntezy, różnych dodatków (w tym 
chromoforowych) odbywa się w obecności mineralizatorów [1, 2, 3]. 
Ilościowo-jakościowy skład mineralizatorów zależy od zamierzonego 
celu modyfikacji, właściwości dodatków podstawianych do sieci oraz 
zastosowanej metody syntezy (ceramiczna, niekonwencjonalna) [4, 
5]. Mineralizatory oddziałują na kinetykę przemian i zwiększają re-
aktywność syntezowanego zestawu poprzez udział w reakcjach po-
średnich, w wyniku tworzenia fazy gazowej lub ciekłych eutektyk  [6]. 
W syntezie struktur cyrkonowych (pigmentów cyrkonowych) jako mi-
neralizatory preferowane są fluorki oraz chlorki metali alkalicznych, 
węglany i siarczany tych metali oraz fluorokrzemiany [2, 7, 8]. W syn-
tezowanym zestawie o składzie ZrO2+SiO2 obecność określonych 
mineralizatorów, zwłaszcza fluorkowych, prowadzi do emisji do śro-
dowiska toksycznych gazów będących wynikiem reakcji towarzyszą-
cych syntezie:

 SiO2 + 4NaF → SiF4↑ + 2Na2O  (1)
 SiF4 + ZrO2 + O2 → ZrSiO4 + 2F2↑   (2)
 3SiO2(s) + 4NaX(c) → SiX4(g) + 2Na2SiO3(c)  (3)
 gdzie: X=F, Cl, I.

W przypadku syntezy krzemianu cyrkonu dotowanego żelazem, ze 
względu na jego właściwości inhibitujące, proces wspomagany jest 
siarczanami, które dodatkowo powodują emisję tlenków siarki (SO2, 
SO3) do atmosfery i wymywanie jonów siarczanowych (SO4

2-) do ście-
ków technologicznych:

Jednym z priorytetów współczesnego przemysłu (także ceramicz-
nego) jest maksymalne ograniczanie ilości odpadów technolo-
gicznych, w tym również emisji toksycznych gazów do atmosfery. 
Znaczenia nabierają więc technologie bezodpadowe oraz gospo-
darka w obiegu zamkniętym. 

Emitujący tlenki siarki składnik siarczanowy (FeSO4, Na2SO4) 
w zestawie surowcowym można ograniczyć lub wyeliminować przez 
zastąpienie go chromoforem tlenkowym (Fe2O3, FeOOH) [9]. Dla 
uzyskania zakładanych, odpowiednich właściwości użytkowych pig-
mentów konieczne jest przy tym zwiększanie udziału nadal toksycz-
nych mineralizatorów. Z powodzeniem uzyskano ekologiczny pig-
ment cyrkonowo-żelazowy bez udziału siarczanów [9]. Pozwoliło to 
na znaczące ograniczenie substancji szkodliwych dla środowiska, 
jednak nie wyeliminowało stosowania mineralizatorów, które pełnią 
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STRESZCZENIE
W artykule zawarto wyniki badań składu 
chemicznego i fazowego pigmentu cyrko-
nowo-żelazowego otrzymanego z zastoso-
waniem różnych surowców żelazowych i do-
datków mineralizujących. Do badań zasto-
sowano dyfrakcję rentgenowską (XRD), flu-
orescencyjną spektrometrię rentgenow-
ską (XRF-WD) oraz skaningową mikrosko-
pię elektronową wraz z analizą składu pier-
wiastkowego w mikroobszarach (SEM-EDS). 
Stwierdzono występowanie faz krystalicz-
nych (neighborytu, gryceitu i egirynu lito-
wego), które dotychczas nie były opisywane 
dla omawianych pigmentów cyrkonowo-żela-
zowych. W dyskusji odniesiono się również 
do znaczenia powstających faz dla efektów 
środowiskowych mających miejsce podczas 
wytwarzania pigmentów cyrkonowych.

SUMMARY
Iron doped zircon – phase composition and 
environmental aspects
The chemical and phase composition of iron-
doped ZrSiO4 ceramic pigments synthesized  
from different iron raw materials and min-
eralizing agents were studied. The results 
were obtained using X-rays powder diffac-
tion, X-rays fluorescence spectroscopy and 
scanning electron microscopy techniques. 
It was revealed for the first time for this 
pigment that fluorine forms its own stable 
phases (neighborite and gryceite) accompa-
nied by lithium aegirine. The environmental 
meaning of the presence of these phases in 
ceramic pigment was discussed.
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Zajmuje się mineralogią 
techniczną z zakresu cera-
miki tradycyjnej i środków 
zdobniczych. Specjalizuje 
się w badaniach z wykorzy-
staniu metod rentgenow-
skich – dyfrakcyjnej (XRD) 
i fluorescenyjnej (XRF) oraz 

skaningowej mikroskopii elektronowej. 
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szczególnie ważną rolę w przypadku syntezy pigmentu cyrkonowego 
inkluzyjnego, gdyż powstawaniu krzemianu cyrkonu towarzyszy en-
kapsulacja powstających ziaren hematytu [4–13].

Możliwości aparaturowe wraz z rozwojem technik badawczych 
pozwalają na lepszą identyfikację budowy strukturalnej syntezowa-
nych związków. W produkcie syntezy krzemianu cyrkonu dotowa-
nego żelazem wykrywane są, powstające w obecności związków 
magnezu w zestawie surowcowym, fazy krystaliczne fluorku sodo-
wo-magnezowego, których skład potwierdza wiązanie fluoru w struk-
turze. Rola związków magnezu w syntezowanym zestawie, dotych-
czas marginalizowana i uważana wyłącznie za modyfikującą, w świe-
tle powyższego nabiera nowego znaczenia [3, 10–12]. 

W artykule przedstawiono wyniki badań ilościowo-jakościo-
wego składu fazowego produktów syntezy krzemianu cyrkonu do-
towanego żelazem. W zestawie surowcowym zidentyfikowano obec-
ność nierozpuszczalnych faz sodowo-magnezowo-fluorkowych za-
trzymujących znaczne ilości fluoru w strukturze, a w konsekwen-
cji obniżenie emisji tego toksycznego pierwiastka do atmosfery, co 
ma aspekt ekologiczny. 

2. METODYKA BADAŃ

Wykonanie próbek do badań
Do badań zastosowano surowce drobnoziarniste (d50<7 µm) o czy-
stości technicznej. Zestawy surowcowe o udziale tlenków ZrO2 i SiO2 
w stosunku molowym 1:1,15, z dodatkiem prekursora żelazowego, 
mineralizatorów i związków magnezu (tab. 1) były mieszane w labo-
ratoryjnych młynkach agatowych na mokro, a po wysuszeniu wypa-
lane w piecu elektrycznym w temperaturze 1000°C/1h z postępem 
temperatury 150°C/h. Próbki oznaczono symbolami od A do E, do-
datkowo symbolem W oznaczono próbkę wzorcową odnoszącą się 
do pigmentu syntezowanego z udziałem surowca siarczanowego. 
Wypalone próbki zostały zmielone na mokro, a zawiesiny odmyte od 
rozpuszczalnych związków pośrednich i ewentualnie nieprzereago-
wanych surowców. 

Badania strukturalne
Analizę składu chemicznego próbek wykonano metodą fluorescen-
cji rentgenowskiej na spektrometrze Axios Minerals wyposażonym 
w lampę z anodą Rh. Zakres pomiarowy: O-U (tlen – uran), bada-
nie wykonano metodą próbki stapianej. Preparaty przygotowano 
poprzez stopnienie 1 g próbki z 9 g topnika boranowo-litowego. 
Wyniki obliczono metodą parametrów fundamentalnych przy zasto-
sowaniu oprogramowania IQ+. Analizę składu mineralnego próbki 
wykonano metodą promieniowania rentgenowskiego w układzie 
Bragg-Brentano na dyfraktometrze Bruker-AXS D8 DAVINCI wypo-
sażonym w lampę z anodą miedzianą. Dyfraktogramy zostały za-
rejestrowane w zakresie kątowym od 5 do 120° 2θ, z krokiem po-
miarowym 0,01° oraz czasem pomiaru 2 s/krok. Identyfikacji faz 
dokonano poprzez porównanie przy użyciu programu DIFFRACplus 
EVA-SEARCH zarejestrowanych dyfraktogramów z wzorcami znaj-
dującymi się w bazie ICDD PDF-2 i PDF-4+ 2016. Ilościową ana-
lizę rentgenowską przeprowadzono metodą Rietvelda w programie 
Topas v5.0 w oparciu o opublikowane informacje dotyczące struktur 
krystalicznych (Crystallography Open Database) [14]. Obrazowanie 
mikroskopowe i mapy rozmieszczenia pierwiastków wykonano na 
skaningowym mikroskopie elektronowym Nova NanoSem 200 wy-
posażonym w spektrometr rentgenowski z dyspersją energii (EDS).

3. WYNIKI BADAŃ
Ilościowy skład surowcowy badanych próbek zestawiono w tabeli 
1. Najważniejsze różnice odnoszące się do tych zestawów doty-
czą formy chemicznej składnika chromoforowego oraz w dwóch 

zestawach obecności związków magnezu.
W tabeli 2 przedstawiono wyniki analizy chemicznej tych zestawów 
po wypaleniu.

Wyniki pokazują, że w produktach syntezy obok głównych skład-
ników krzemianu cyrkonu (ZrO2 i SiO2) i chromoforu (Fe2O3) wy-
stępują dość znaczne ilości związków sodu i magnezu oraz fluor. 
Można zauważyć całkowite usunięcie związków siarki oraz chloru, 
a także znaczny spadek zawartości związków sodu i potasu. Ubytek 

Tab. 1. Skład surowcowy próbek laboratoryjnych (% mas.).

Skład 
surowcowy
(% mas.)

Oznaczenie próbki

A B C D E W
ZrO2 45,4 39,8
SiO2 25,4 22,2
FeOOH 20,8 19,8 20,2 20,2 18,3 -
FeSO4•7H2O - - - - - 20,8
LiF 7,8 9,4 7,4 7,4 9,4 -
NaF - - 1,6 1,6 1,5 9,2
NaCl 0,6 - - - - 1,0
MgCO3 - - - 4,0*) - -
MgSO4•7H2O - - - - - 7,0

*) ponad 100%

Tab. 2. Wyniki badań składu chemicznego produktów po syntezie, 
określonego metodą XRF-WD na próbkach stapianych (% mas.).

Skład
tlenkowy

Oznaczenie próbki

W B C D E

Na2O 1,37 0,15 0,39 0,37 0,80

MgO 2,01 0,00 0,00 1,72 0,00

Al2O3 0,38 0,65 0,60 0,49 0,66

SiO2 27,53 25,02 23,00 23,71 24,60

SO3 0,00 0,08 0,00 0,00 0,00

K2O 0,52 0,00 0,05 0,08 0,08

CaO 0,11 0,35 0,33 0,24 0,29

TiO2 0,11 0,09 0,00 0,08 0,08

Cr2O3 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00

Fe2O3 7,73 18,10 15,67 18,06 17,84

CuO 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00

ZrO2 55,72 51,97 55,96 51,35 50,96

BaO 0,20 0,00 0,18 0,00 0,24

HfO2 0,98 0,90 0,95 0,87 0,91

F 3,00 2,69 2,87 3,04 3,54

Cl 0,26 0,00 0,00 0,00 0,00

Rys. 1. Wynik analizy gazów (EGA) dla uwodnionego siarczanu VI żelaza II.
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związków siarki następuje prawdopodobnie już w trakcie syntezy 
termicznej pigmentu na co wskazuje analiza gazów dla siarczanu 
żelaza (rys. 1). Efekty związane z powstawaniem lotnych związków 
siarki, jak pokazuje rysunek 1, występują w temperaturze 580°C i 
ok. 650°C. Utrata chloru oraz większości sodu i potasu następuje 
poprzez rozpuszczenie chlorków w etapie mielenia spieku, przemy-
wania i filtracji pigmentu.

Natomiast zawartość fluoru w pigmencie jest niewiele mniej-
sza w stosunku do zestawu surowcowego. Biorąc pod uwagę ko-
rektę na utratę masy zestawu W (ok. 16,5% mas.), związaną głównie 
z dehydratacją surowców zawierających cząsteczki wody, ta różnica 
się nieco powiększa, ale można oszacować, że około 60% pierwot-
nej zawartości fluoru pozostaje w produkcie wypalania. Oznacza to 
znacznie niższą emisję szkodliwych związków fluoru niż dotychczas 
sądzono, co jest zjawiskiem korzystnym dla ekologii procesu. Próbki 
B, C, D i E to uzyskane w skali laboratoryjnej próbki pigmentu po-
zbawione większości składników szkodliwych, czyli związków siarki 
i azotu, syntezowane z prekursora hydroksytlenkowego (FeOOH) 
z dodatkiem fluorków i chlorków w charakterze mineralizatorów. 
Podobnie jak w przypadku próbki nazwanej wzorcową, również te 
materiały wykazują zdolność do związania fluoru w swoich struktu-
rach na poziomie 2,7–3,5% mas., co stanowi 38–52% całej ilości 
fluoru z zestawu surowcowego (tab. 3). Wyniki przedstawione w ta-
beli 3 dowodzą niejednakowego oddziaływania fluoru z syntezowaną 
strukturą oraz środowiskiem zewnętrznym.

Badania chemiczne wskazują, że najwięcej fluoru procentowo zo-
staje związane w pigmencie wzorcowym syntezowanym z chromo-
forem w postaci siarczanu żelaza i dodatkiem siarczanu magnezu 
jako modyfikatora – ponad 60% zawartości fluoru w zestawie surow-
cowym. Znacznie mniej fluoru zostaje związane w pozostałych prób-
kach (od 39 do 50%). Widać tendencję do podwyższenia tej warto-
ści w związku ze zwiększeniem dodatku związku magnezu (próbka 
D). To wskazuje na możliwość zaplanowania składu mineralizatorów 
i dodatków zapewniających możliwie niską emisję lotnych związków 
fluoru podczas syntezy pigmentów. Podwyższone zawartości fluoru 
zatrzymywane w strukturze przypisywane są wiązaniu go w postaci 
neighborytu NaMgF3, stąd konieczność stosowania związków ma-
gnezu w zestawie surowcowym (rentgenogramy rys. 2). Możliwe jest 
również podstawianie atomami fluoru atomów tlenu w strukturze 
krzemianu cyrkonu. Wykonane obserwacje sugerują jednak, że nie 
jest to mechanizm, który miałby duży wpływ na ilość zatrzymanego 
fluoru, choć na pewno wymaga to dalszych badań.

Badania składu fazowego metodą XRD wykazały różnice wystę-
pujące w składzie fazowym badanych próbek. Głównymi fazami są 
krzemian cyrkonu oraz tlenek żelaza(III) (rys. 2).

Analiza ilościowa wykonana metodą Rietvelda ujawniła, że 
w próbce W cyrkon stanowi ok. 82% mas., natomiast tlenek że-
laza(III) ok. 6% mas. Występuje ponadto krystobalit w ilości ok. 
3,9% mas., niewielka zawartość kwarcu (ok. 1% mas.), a także 
ok. 7% mas. neighborytu, który jest fluorkiem magnezowo-sodo-
wym (NaMgF3), posiadającym strukturę krystaliczną zbliżoną do 

faz z grupy perowskitu. W próbkach laboratoryjnych wyraźnie wyż-
szy jest udział chromoforu (od 13,9 do 18,5% mas. tlenku żelaza), 
przy zawartości ZrSiO4 od 67,7 do 72,6% mas. W każdej próbce 
występuje również nadmiar nieprzereagowanego tlenku cyrkonu 
(ZrO2) w ilości od ok. 3 do ok. 5% mas. Główną fazą krystaliczną 
fluoru występującą w pigmencie jest gryceit – LiF, który w zasadzie 
ma formę taką, jak w zestawie surowcowym. Jego zawartość mie-
ści się w przedziale 6–8% mas. W próbce zawierającej najwięcej 
dodatku LiF i NaF (E) udało się też udokumentować występowanie 
fazy FeLi0.765Na0,235O6Si2, podobnej do egirynu – minerału z grupy pi-
roksenów. Jest prawdopodobne, że faza ta występuje również w po-
zostałych próbkach laboratoryjnych z udziałem LiF i NaF, ewentual-
nie w postaci FeLiO6Si2 dla próbek bez udziału związków sodu. Brak 
wyraźnych refleksów tego minerału w próbkach o mniejszej zawarto-
ści LiF sugeruje, że być może związek ten przyjmuje tu formę bezpo-
staciową lub występuje w ilościach poniżej progu wykrywalności me-
tody XRD. W próbce D zawierającej zarówno NaF, jak i LiF z dodat-
kiem MgCO3 w ilości 4% mas. nie stwierdzono wprawdzie neighbo-
rytu, ale wynik 50% fluoru związanego w strukturze (tab. 3) można 
zinterpretować jako pozytywny wpływ magnezu na wiązanie fluoru 
w strukturze próbki.

Obecność neighborytu w próbce W pigmentu żelazowo-cyrkono-
wego została potwierdzona również metodą skaningowej mikrosko-
pii elektronowej (rys. 3 W). Faza ta tworzy odrębne ziarna, często 
o średnicy poniżej 1 mikrometra. Wymiar tych ziaren jest wyraźnie 
mniejszy od ziaren cyrkonu oraz od ziaren tlenku żelaza(III), które 
z kolei występują częściowo w formie nieokludowanej. 

PODSUMOWANIE
Rozpoznanie składu chemicznego, fazowego oraz obrazowanie mi-
kroskopią elektronową pozwoliło na uszczegółowienie informacji na 
temat składu krzemianu cyrkonu dotowanego żelazem (koralowego 

Tab. 3. Stosunek fluoru pozostającego w strukturze próbek w odniesieniu do 
jego zawartości w zestawach surowcowych (%).

Symbol próbki W B C D E
Stosunek fluoru pozostającego 
w strukturze pigmentu 
w stosunku do wprowadzonego 
do zestawu (%)

61 39 47 50 47

Rys. 2. Wyniki jakościowej i ilościowej analizy składu fazowego wykonanej 
metodą dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego XRD.
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pigmentu cyrkonowego) i umożliwiło dokonanie szacunkowych ob-
liczeń emisji szkodliwych związków podczas syntezy tego produktu 
(tab. 3). Wykonane badania pozwoliły ustalić, że emisja związków 
fluoru podczas syntezy krzemianu cyrkonu dotowanego żelazem 
nie jest tak wysoka, jak wynikałoby to z samej reakcji syntezy pig-
mentu. Odpowiedni dobór surowców i mineralizatorów prowadzi do 
powstania, obok dotowanego krzemianu cyrkonu, innych stabilnych 

faz neutralnych dla jakości pigmentu. Dotychczasowe doświadcze-
nia z pigmentem cyrkonowo-żelazowym [2, 9, 12] wskazują, że udo-
kumentowana w niniejszej pracy obecność fluorkowej fazy neigh-
borytu (NaMgF3),  nie wpływa w widocznym stopniu na jakość, a 
w szczególności na stabilność barwy pigmentu żelazowo-cyrko-
nowego. Związki magnezu w syntezie pigmentu, dotychczas wią-
zane z korekcją barwy, uzyskują nową rolę w świetle przedstawio-
nych badań. Należy uznać, że dzięki związaniu z fluorem i tworze-
niu neighborytu (NaMgF3), obecność tego typu fazy akcesorycznej 
jest korzystna z punktu widzenia środowiska naturalnego. Badania 
próbek pigmentu pokazują także, że w badanym układzie (np. ze-
stawy surowcowe z tabeli 1) możliwe jest powstawanie także in-
nych faz zatrzymujących szkodliwe substancje. Odpowiednie do-
datki do zestawu surowcowego mogłyby zapewnić dalszą redukcję 
emisji szkodliwych substancji podczas syntezy termicznej tego pig-
mentu. Podobne podejście do innych wyrobów ceramicznych może 
być szczególnie ważne dla dbałości o środowisko naturalne i gospo-
darki obiegu zamkniętego.
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