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„НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ” КЪМ  МОН 

Договор № KP-06-Н27/14 - 2018

 ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

      Целта на настоящия  проект е  да се изследват възможностите за 
синтез на  керамични пигменти  от  чисти и отпадъчни суровини, с 
оглед тяхното възможно приложение като оцветители в   силикатната 
индустрия.  Керамичните пигменти са неорганични, оцветени фино-
дисперсни прахове, които добавени към дадена среда й придават 
съответен цвят и променят някои нейни свойства.

Освен оцветяваща способност, керамичните пигменти притежават 
устойчивост на атмосферни и химически въздействия, на високи 
температури, на разлагащото действие на силикатни стопилки и 
действието на светлината. Тези цветни неорганични вещества са с 
висок коефициент на пречупване на светлината, неразтворими във 
вода, органични разтворители и свързващи  материали, но имат 
способността да се диспергират в тях, като ги оцветяват с определен 
цвят.

   Оцветяването на пигмента възниква благодарение на избирателното 
поглъщане от кристалната му решетка, на светлинни вълни с 
определена дължина на вълната. В резултат на това пигментите се 
оцветяват в цвят, който допълва погълнатия. В пигментите най-често 
носители на цвета са хромофорите. Това са атоми и атомни 
групировки, които имат способността да придават един или друг цвят 
на веществата в чийто състав се намират.

Числен израз на зрителното усещане на 
цвета ни дава спектрофотометричният 
метод. Измерванията са извършени на 
спектрален фотометър  тинтометър  на 
фирмата Lovibont Tintometer RT 100 Colour.
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В работната програма  са включени 4 работни пакета: 

Работен пакет 1:   Провеждане на експерименти по 
синтезирането на  ВИЛЕМИТОВИ  керамични пигменти чрез 
въвеждането на Co, Ni, Mn, Fe, V като хромофорни елементи с 
използването на традиционни суровини и отпадъци.

Работен пакет 2:   Провеждане на експерименти по 
синтезирането на  ШПИНЕЛНИ  керамични пигменти чрез 
въвеждането на Co, Cr, Fe, Mn, Cu като хромофорни елементи с 
използването на традиционни суровини и отпадъци. 

Работен пакет 3:   Провеждане на експерименти по 
синтезирането на  ГРАНАТОВИ керамични пигменти с 
използването на традиционни суровини и отпадъци.

Работен пакет 4:   Провеждане на експерименти по 
синтезирането на  ЦИРКОНОВИ керамични пигменти с 
използването на отпадъци.
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