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Вилемитът е минерал - цинков силикат (2ZnО.SiO2). Вилемитът може да бъде
зелен, жълт, кафяв, червено-кафяв, оранжев, син. В настоящата работа сини вилемитови
керамични пигменти са синтезирани чрез твърдофазно спичане при висока температура.
При получаването на сини на цвят керамични пигменти в системата CoO- ZnO - SiO2 като
основна фаза изкристализира вилемита: xCoO (2-x) ZnO.SiO2, където х = 0.125, 0.250,
0.375, 0.50, 0.625, 0.75, 0.875 и 1.00. Изходните материали, използвани за синтеза, са CoO,
ZnO и Si02.nH20. Изчислените количества от материалите за 100 g шихта се претеглят
прецизно, след това се смесват,
сушат и хомогенизират в планетна мелница
PULVERIZETE-6 (FRITCH). Като минерализатор се използва NaF. Синтезът е проведен в
лабораторна муфелна пещ при 800, 900, 1000, 1100 и 1200 ° С, при което се получават
сини на цвят керамични пигменти.Получените керамични пигменти са изследвани чрез
РСА иИЧ, а цветът се определя спектрофотометрично чрез систематаCIELab.

Фиг.1 РСА на състави: 0.5CоO1.5ZnO.SiO2 и CоO.ZnO.SiO2, синтезирани при 800, 900, 1000 и
1100°C

Фиг.2 ИЧ спектри на пигменти със състави0.5CоO1.5ZnO.SiO2и CоO. ZnO.SiO2

На ИЧ-спектритесе наблюдават интензивниивици при 900, 930 и 973 cmпорадиасиметричнавибрацияν asна Si-O, а ивицата на поглъщане при 865 cm-1може да се
обясни със симетричните валентни трептения (ν s) на връзките Si – O от силициевокислородните тетраедри (SiO4).Наличието на ивици на поглъщане в нискочестотната
област на спектъра при 460 - 470 cm-1 може да бъде отнесено към деформационните
трептения (δas) на връзките Si-O.Връзката Zn-O при 589 cm-1 е добре видима в
спектритенапробите
с
нискаконцентрацияна
Co.
Тозипикизчезваприповисокаконцентрациянакобалт.
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Цветътна пигментите е измерен чрез
систематаCIELab и е единотнайважнитепоказателизакачествотонапигмента. Най-интензивен син цвят се наблюдава при
пигмента със състав 0.375.CoO.1.625.ZnO.SiO2, синтезиранпритемпература 1000 ° C.
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